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РОЗДІЛ ДРУГИЙ
Проблеми і здобутки

фармацевтичної галузі

2.1. Медикаментозне забезпечення
населення України. Проблеми економіки і фінансів

В Україні здійснюються пошуки шляхів виходу з кризового становища 

в медикаментозному постачанні населення та лікувально-профілактичних 

закладів, у розвитку та становленні власної вітчизняної бази медичної та 

мікробіологічної промисловості. Мета заходів — максимально наростити 

виробництво вітчизняних ліків і зменшити надходження у країну медпре-

паратів зарубіжного виробництва, особливо тих, які можуть з успіхом ви-

готовлятися на вітчизняних підприємствах, як державних, так і приват-

них.

На даному етапі найбільш раціональною є структура, яка б змогла са-

мостійно проводити політику в медикаментозному постачанні, забезпе-

ченні рівня фармацевтичної діяльності. Це підприємство «Фармація» з 

подвійним підпорядкуванням місцевим адміністраціям і «Укрфармації», 

що дає можливість використовувати єдині підходи при визначенні ціно-

утворення, одержання від уряду відповідних пільг тощо.

Поряд з «Укрфармацією» постачанням та реалізацією медикаментів на 

підставі ліцензії МОЗ України займаються понад 1000 комерційних під-

приємницьких структур. Для впорядкування взаємодії з комерційними 

структурами видано наказ, яким зумовлюється порядок закупівлі в них лі-

карських засобів аптечними закладами.

Для проведення єдиної державної політики у фармацевтичній діяль-

ності об’єднанню «Укрфармація» надано право здійснювати контроль за 

фармацевтичною діяльністю комерційних структур.

Однією з вимог для отримання ліцензії на право займатися реалізацією 

лікарських засобів є укладення договору з контрольно-аналітичною лабо-

раторією.

За сучасних умов з появою недержавних структур виробників і по-

стачальників медикаментів назріла гостра потреба в надійних бар’єрах 

на шляху випуску та реалізації недоброякісних ліків. У зв’язку з цим зна-
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чно зросла роль Державної інспекції з контролю якості ліків Міністерства 

охорони здоров’я України, якій, до речі, необхідно докорінно поліпшити 

свою роботу.

У 1998 році рівень забезпечення населення та лікувально-профілактичних 

закладів медикаментами становив 30 %, у тому числі протипухлинними засоба-

ми — 9,6 %, протидіабетичними — 18 %, інсулінами — 38 %, наркотичними — 

34 %, гормональними — 31 %, антибіотиками — 17 %, протизапальними засо-

бами й анальгетиками — 25,5 %, протиастматичними аерозолями — 73 %.

Закупівля імпортних лікарських препаратів здійснювалась 

об’єднанням «Укрфармація» переважно за рахунок кредитів, наданих 

Україні іншими дер-

жавами.

«Укрфармацією» 

були також викорис-

тані можливості за-

купівлі медикаментів 

за рахунок експорту 

електроенергії та за-

лізорудної сировини.

На жаль, на сьо-

годні в Україні від-

сутня достатня ви  -

переджуюча інфор-

мація про нові лі-

карські засоби, що 

виробляються під-

приємствами Держ-

коммедбіопрому.

У цьому питан-

ні саме TOB «НІР» 

виступає надійним 

гарантом в інформаційному забезпеченні всіх структур охорони 

здоров’я України щодо номенклатури, кількості та постачання лі-

ків, які ним виробляються.

Окремо слід порушити питання про відпуск медикаментів лікувально-

профілактичним закладам, аптекам безпосередньо із заводів. Звичайно, 

здебільшого це дозволяє оперативно вирішувати питання забезпечення 

ліками, але в ряді випадків на закупівлю препаратів загальної групи відво-

лікаються значні кошти, призначені для закупівлі необхідних лікарських 

Рисунок 2.1. Питома вага виробництва проти-
ракових медичних препаратів у загальному 
обсязі випуску фармацевтичних засобів у ряді 
розвинутих країн та в Україні
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засобів, у тому числі і для своєчасних розрахунків з гарантованими поста-

чальниками.

Спільні зусилля об’єднання «Укрфармація» і підприємств — виробни-

ків медичних препаратів повинні бути спрямовані:

— на виконання комплексної програми розвитку медичної та мікро-

біологічної промисловості, затвердженої урядом; її складовою частиною є 

діяльність TOB «НІР»;

— фінансування державного контракту на лікарські засоби;

— відпуск продукції у першу чергу замовникам державного контракту;

— постійний і своєчасний обмін інформацією про перспективи сиро-

вини і виробництва з неї готових лікарських форм та впровадження у ви-

робництво нових лікарських засобів (приклад — TOB «НІР», інформація в 

наступних розділах);

— налагодження виробництва протипухлинних лікарських засобів (пре-

парати Пропес, Біпекс (тимчасово не виробляється за технічних умов)).

У нас накопичено значний досвід спільної роботи, що уможливлює 

збільшення виробництва ліків, поліпшення медикаментозного забезпечен-

ня населення, становлення національної фармацевтичної промисловості.

Розширюється виробництво ліків на підприємствах, що не входять до 

системи Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисло-

вості. Це чітко видно на прикладі діяльності підприємства «НІР». Зокре-

ма, задіяно виробництво Гемостимуліну та Ампівіту на Конотопському і 

збільшується виробництво Тималіну на Львівському м’ясокомбінаті.

Значну роль у поповненні асортименту найпростіших широковжива-

них ліків відіграють фармацевтичні фабрики. Прикладом є робота фарма-

цевтичної фабрики у Луганській області, де за останні роки збільшено ви-

пуск галенових препаратів.

Включення лікарських засобів у номенклатуру імпорту надає певні 

можливості конвертації валюти за курсом Національного банку України.

Уряд повинен визначитись у питаннях державної політики щодо меди-

каментозного забезпечення населення в сільській місцевості, компенсу-

вати збитки сільських аптек, що значною мірою повинно знизити розмір 

торговельних надбавок аптечної мережі.

З метою стимулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного 

призначення слід переглянути систему ціноутворення. На мою думку, не-

обхідно перейти до застосування єдиної торгівельної надбавки (націнки) 

на оптові ціни на медикаменти, скоригованої на коефіцієнт, визначений з 

урахуванням особливостей фармацевтичної діяльності із завезення, збері-

гання, виготовлення та реалізації ліків.
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За відсутності державного регулювання цін на імпорт, що надходить в 

Україну через комерційні структури, застосування пільгової конвертації 

валюти по закупівлі ліків централізовано не відіграє суттєвої ролі у соці-

альному захисті населення.

Вивільнені кошти Державного бюджету необхідно спрямувати на до-

даткове фінансування лікувально-профілактичних закладів, поповнення 

оборотних коштів аптечної мережі та адресну допомогу соціально незахи-

щеним верствам населення.

З метою забезпечення оперативності в реалізації державної політики ви-

робництва лікарських засобів Кабінет Міністрів України Постановою від

6 листопада 1997 року № 1233 передав фармакопейний комітет до сфери управ-

ління Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості.

Згідно з Постановою уряду від 17 листопада 1997 року № 1276 утворе-

на Українська акціонерна компанія медичної промисловості. Засновни-

ком компанії з боку держави виступив Фонд державного майна.

Створення вітчизняної фармацевтичної промисловості є гострою 

соціально-політичною проблемою, вирішувати яку треба негайно.

Пріоритетним завданням Держкоммедбіопрому, керівників підпри-

ємств, що виробляють лікарські засоби, є стабілізація та збільшення вироб-

ництва ліків. Потрібно проявляти більше ініціативи в пошуках фінансових 

коштів. Для заощадження валюти слід закуповувати за кордоном більше 

субстанцій для виготовлення з них лікарських препаратів в Україні.

Слід визнати, що забезпечення ліками в Україні завжди було нелегким 

завданням. У цій галузі робиться значно менше, ніж того вимагають інтере -

си країни. Адже тільки 20 % продукції медичного призначення виробля-

ється вітчизняною фармацевтичною промисловістю. При цьому призупи-

нено будівництво нових фармацевтичних заводів, а матеріально-технічна 

база функціонуючих не оновлюється.

На більшості вітчизняних заводів продовжується спад виробництва лі-

карських засобів. Водночас відсутність у держави достатньої кількості ва-

лютних коштів не дозволяє забезпечити закупівлю необхідних ліків, що 

традиційно надходили із зарубіжжя. Усе це дійсно призвело до критичного 

дефіциту лікарських засобів та незадовільного забезпечення ними насе-

лення.

Необхідно активізувати спільно з науковцями та спеціалістами робо-

ту щодо перегляду асортименту лікарських препаратів, що виробляються 

вітчизняними підприємствами, щоб виключити з виробництва морально 

застарілі та малоефективні й одночасно налагодити випуск нових, конку-

рентоспроможних ліків.
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Слід переглянути Перелік важливих і життєво необхідних лікарських 

засобів і домогтися максимального впровадження їх у виробництво. Це 

повинно стати одним із найважливіших завдань наукових працівників 

фармації (у тому числі і творчих колективів TOB «НІР»).

Разом із тим необхідно звернути увагу на високі ціни на ліки, унаслідок 

чого вони стають для багатьох недоступними. Так, вартість антибіотиків 

цефалоспоринового ряду, що виробляються на вітчизняних підприємствах, 

у півтора раза перевищують ціни аналогічних препаратів, які пропонують 

закордонні фірми. Над зниженням ціни на власну продукцію постійно й 

цілеспрямовано працюють трудовий колектив і вчені TOB «НІР».

Відсутність належного впливу на формування роздрібних цін на місцях 

призводить до необгрунтовано завищених націнок на лікарські засоби.

Керівникам об’єднань, підприємств, фірм необхідно посили-

ти контроль за використанням наявних ресурсів лікарських засобів з 

метою раціонального використання коштів. Діяльність лікувально-

профілактичних закладів фармацевтичної галаструктури слід привести 

у відповідність із чинним законодавством України.

2.2. Короткий огляд світового ринку лікарських засобів
та місце, яке на ньому займають нові лікарські препарати
Проблеми охорони здоров’я, боротьба за продовження людського жит-

тя посідають у цивілізованому суспільстві одне з провідних місць.

Цілком зрозуміло, що одним із головних важелів розвитку медицини є 

виробництво лікарських засобів, пошуки нових препаратів, здатних запо-

бігати тяжким хворобам, у першу чергу серцево-судинним, онкологічним, 

неврологічним та ін.

Попит на послуги охорони здоров’я постійно зростає і, за оцінками 

різних міжнародних організацій, бізнес, пов’язаний з виробництвом лі-

ків та медичного обладнання, за рентабельністю посідає друге місце після 

продажу зброї.

Ясна річ, що ці обставини не пройшли поза увагою великого фінан-

сового капіталу, який вкладає у фармацевтичну галузь колосальні кошти. 

Так, наприклад, у Франції у 1992 році на фармакологічні дослідження було 

витрачено 11 млрд євро, що складає 12 % торгівельного обігу всієї фарма-

цевтичної промисловості країни. В найбільш могутніх корпораціях ці ви-

трати сягають 15 % їх власного торгівельного обігу. Корпорації практично 

фінансують всі наукові дослідження. Витрати на наукові розробки з син-

тезу й виробничого освоєння нового за молекулярною структурою спо-

лучення з принципово новим механізмом терапевтичної дії складають по-
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над 1 млрд євро, а самі розробки займають від 8 до 15 років, за свідченням 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (газета «Аптека»).

Конкуренція за ринок збуту, як правило, проходить двома звичайними 

для будь-якої галузі промисловості шляхами.

Перший шлях передбачає нарощування обсягів виробництва вже відо-

мих і таких, що добре зарекомендували себе, лікарських засобів при од-

ночасному зниженні їх собівартості. При цьому допускаються також нові 

комбінації цих же ліків, унаслідок чого можливе отримання нового чи по-

силення вже відомого терапевтичного ефекту.

Переваги цього шляху всім відомі: це високоефективні виробництва, 

що відносно легко контролюються та здебільшого не потребують високо-

професійних (а отже, високооплачуваних) фахівців, унікального, дорогого 

обладнання.

Ризик у таких виробництвах пов’язаний лише з реалізацією готової 

продукції, що пов’язано з обмеженістю попиту на неї, а також з її переви-

робництвом як наслідком можливих помилок у програмуванні маркетин-

гових служб та нестабільності ринкового попиту.

Другий шлях передбачає створення нових лікарських засобів, якісно 

відмінних від відомих аналогів за методами отримання, терапевтичним 

ефектом, з меншою токсичністю, а також, що не менш важливо, екологіч-

ною чистотою виробництва.

Такий шлях є більш ризикованим, оскільки вимагає значніших витрат, 

при цьому з дуже низькою вірогідністю успіху, що обумовлено як свобо-

дою наукового пошуку, так і невизначеністю поставлених цілей, трива-

лістю й великою кількістю можливих експериментальних досліджень, що 

знижують фактор ризику при проведенні клінічних випробувань на лю-

дях. Необхідно зазначити, що в даному випадку витрата часу та коштів на 

ці дослідження повністю виправдані, бо, пропонуючи ринку нові лікар-

ські засоби, необхідно бути якомога більше застрахованим від можливої 

негативної дії даного препарату на хворих у майбутньому. Нині бажаючих 

іти цим шляхом стає все менше і менше.

Звернемось до статистичних даних, що підтверджують цю думку.

За період з 1975 по 1989 рік на світовий ринок було випущено 775 пре-

паратів, у тому числі принципово нових, що являють собою ноу-хау, і 

створено 77.

Розробки нових лікарських засобів за вказаний період по окремих кра-

їнах розподіляються так:

— Франція — 9;

— США — 43;
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— Японія — 3;

— Німеччина — 4;

— Італія — 1;

— Швейцарія — 5;

— Великобританія — 6;

— східноєвропейські країни, у тому числі СРСР — 0.

На жаль, історія світової медицини має багато прикладів, коли деякі 

компанії випускали на ринок недостатньо перевірені або з фальсифікова-

ними даними ліки. Мова не йде про явні афери, до яких вдаються сучасні 

авантюристи. Розглядаються лише справжні ліки, які створюються в спе-

ціалізованих лабораторіях з використанням найсучасніших технологій та 

останніх досягнень світової науки.

Підсумовуючи висловлене, можна зробити висновок, що поява на світовому 

ринку нового лікарського засобу є подією, важливість якої важко переоцінити.

Величезні капіталовкладення повертаються, як правило, за 3–4 роки, а 

потім дають прибуток приблизно 1 : 1 протягом наступних 5–7 років. На-

далі внаслідок збігу сприятливих обставин виробництво забезпечує ста-

більний прибуток у розмірі близько 10–15 %, що, звичайно, є більш рента-

бельним, ніж виробництво давно та широко відомих лікарських засобів.

З вищесказаного нібито випливає, що розробка нових лікарських засо-

бів під силу лише могутнім фармацевтичним формуванням. Такий висно-

вок буде великою помилкою. Більше того, великі фармацевтичні компанії 

не зацікавлені в докорінних змінах номенклатури виробництва, оскіль-

ки будь-які зміни в технологічному процесі на виробництві несуть прямі 

збитки тим більші, чим більші й кардинальніші ці зміни.

При досягненні певних обсягів виробництва та реалізації невигідно 

змінювати структуру ринку, як і впроваджувати нові науковомісткі роз-

робки, тим більше що економічний ефект може бути віддаленим на кілька 

років і досить ризикованим. Відомо багато випадків, коли яка-небудь кор-

порація повністю закуповувала авторські права на нові розробки з метою 

покласти їх «під сукно» і тим самим уповільнити процес їх впровадження 

(бувало і на десятки років), при цьому права споживачів у даній ситуації (а 

в нашій галузі це буквально право на життя) взагалі не враховуються.

Так складаються справи у великих фармацевтичних корпораціях. Чи є 

вихід із цього зачарованого кола? Безсумнівно! Саме це буде доведено в 

даній науковій праці.

Як свідчить досвід, невеликі творчі колективи, створені на базі незалеж-

них від корпорацій лабораторій та фінансуються з різних джерел, вільні у 

своїх наукових пошуках від зовнішнього тиску, мають великі шанси реалі-
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зації у своїй практичній діяльності фундаментальних досліджень в усіх на-

укових сферах.

Подальші дослідження з прикладного застосування нових фундаменталь-

них відкриттів, переосмислення нових горизонтів, що відкриваються перед 

нами, дають можливість для створення нових технологій, які рано чи пізно 

неодмінно провокують новий виток у спіралі розвитку людської цивілізації.

2.3. Загальнодержавні проблеми із забезпечення населення 
України медичними препаратами, у тому числі для лікування 

онкологічних хворих (з погляду автора наукової роботи)
Рівень медичного обслуговування в Україні значно залежить від забез-

печеності внутрішнього ринку засобами лікування, у тому числі власного 

вітчизняного виробництва. За останні роки значно знизились темпи ви-

робництва медичних препаратів на фармацевтичних підприємствах нашої 

держави. Головна причина цього — поглиблення економічної кризи, безсис-

темність виробничої діяльності, криза неплатежів, надвисокий податковий 

прес, відсутність належної уваги до товаровиробників з боку держави.

Різко скоротилась номенклатура вироблюваних лікарських препаратів. Спад 

виробництва їх у номенклатурі 1998 року порівняно з 1992 становить 57 %.

Закупівля лікарських засобів за кордоном пов’язана з витратами вели-

ких валютних коштів, яких в Україні практично немає.

Придбані за кордоном лікарські препарати майже недоступні для біль-

шості наших людей, які знаходяться за межею малозабезпеченості.

Проте ці проблеми треба вирішувати, і вирішувати на високому державно-

му рівні. Одна з проблем сучасної медицини пов’язана з лікуванням онколо-

гічних хворих, кількість яких постійно зростає. Щоб чіткіше уявити дану со-

ціальну проблему, необхідно знати концепцію лікування таких хворих, яка на 

сьогодні домінує у всіх високорозвинутих країнах світу і в нашій країні також.

Практично у всіх цивілізованих країнах земної кулі використовується 

концепція медичного страхування, а саме: профілактика, рання діагнос-

тика захворювань та обов’язкове використання протокольного лікування 

у спеціалізованих клініках. На превеликий жаль, у нашій країні впрова-

дження страхової, а значить, і платної медицини дотепер не знаходить від-

повідної страхової підтримки і пов’язане з великими негараздами в еконо-

міці і соціальній сфері.

До чого це призводить? Відсутність профілактичних засобів та ранньої 

діагностики серед населення, як правило, неминуче веде до того, що хво-

рий звертається до лікаря, коли хвороба вже знаходиться на ІІІ і частіше на 

ІV стадії розвитку, що практично виключає надію на видужання.
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Мабуть, із цих же міркувань чи завдяки цьому кращі фахівці-онкологи 

України у співпраці з хіміками, фізіологами, фармакологами та інши-

ми спеціалістами розробили унікальні методи діагностики, проведення 

складних онкологічних операцій, поліхіміотерапії та радіопроменевої те-

рапії, супроводу цитостатичної терапії, профілактики онкологічних захво-

рювань. Особливого значення це питання набуває у зв’язку з Чорнобиль-

ською катастрофою та ліквідацією її наслідків. Сьогодні смертність через 

онкологічні захворювання посідає друге місце після серцево-судинних 

хвороб.

Порівняємо нинішній рівень онкозахворювань в Україні з попередні-

ми роками (табл. 2.1).

Фармацевтична промисловість України розвивається в основному згід-

но з першим шляхом. Великі промислові підприємства випускають зде-

більшого добре відомі медичні препарати у великій кількості, що з огляду 

на відсутність генерального замовника в особі МОЗ часом призводить до 

кризи перевиробництва та перекосу ринку по окремих видах лікарських 

препаратів. Внаслідок цього штучно створюється їх дефіцит, що покрива-

ється імпортними засобами. Останнє економічно не вигідно для держави.

Цілком вірогідно, що за таких умов поява на ринку дрібного виробни-

ка, який не має своєї потужної виробничої бази, приречена на невдачу.

Саме в такій ситуації у жовтні 1992 року було створене та зареєстроване мале 

підприємство «НІР», нині TOB «НІР», на підставі приватної форми власності.

2.4. Цілі та завдання товариства
з обмеженою відповідальністю «НІР»

Стратегічні цілі — створення в Україні нового підходу в лікуванні за-

хворювань, які дотепер вважались невиліковними, а саме: рак, дитячий 

церебральний параліч, амнезія, епілепсія, вегетосудинна дистонія, жіноча 

безплідність та ін.

Тактичні цілі — розробка, впровадження та виробництво нових лікар-

ських засобів, докорінно відмінних від існуючої номенклатури препаратів 

за терапевтичною ефективністю, новизною технології, екологічною чи-

стотою виробництва, нешкідливістю для хворого та патентною захище-

ністю.

Таблиця 2.1

1990 рік, кількість хворих 1995 рік, кількість хворих
Ріст захворюваності в 1995 

році порівняно з 1990, %

312 086 316 999 3,5




