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Актуальність
Незважаючи на прогрес медицини, лікування
ран та ранової інфекції залишається актуальною
проблемою сучасності. Значущість цієї проблеми пояснюється і тим, що уявлення про рановий
процес систематично змінюються у міру розвитку
медицини і суміжних з нею дисциплін [7, 11].
Під час проведення операції Об’єднаних сил
(антитерористичної операції) (ООС/АТО) незаконними збройними формуваннями застосовуються сучасні види важкої зброї, зокрема й
заборонені летальні засоби військової боротьби, що зумовлює зростання питомої ваги вогнепальних та комбінованих поранень у структурі
санітарних втрат до 75 %. У 28 % випадків це
призводить до гнійно-інфекційних ускладнень
та обумовлює збільшення тривалості лікування
(за даними проф. Заруцького Я. Л. та проф. Білого В. Я.) [1, 2].
Удосконалення способів лікування ранового
процесу на етапах медичної евакуації пораненихє
складною багатогранною проблемою. Це повною
мірою стосується розширення асортименту препаратів для місцевого лікування ран, які виникають під час проведення операції ООС/АТО [2].
Очевидна актуальність проблеми істотно покращання забезпечення частин та закладів військово-медичної служби сучасними ранозагоювальними засобами потребує принципово нових
теоретико-прикладних підходів та завдань щодо
її вирішення. Підґрунтям вибору напрямків та
завдань наукових досліджень став комплексний
підхід до складової проблеми – розробки вітчизняних комбінованих лікарських засобів (ЛЗ) місцевої дії з високими клінічними властивостями,

що забезпечить високий рівень надання медичної
допомоги як у цивільній, так і військовій системі
охорони здоров’я, та матиме позитивний вплив на
загальний рівень безпеки держави [1, 8, 10].
Метою даної роботи було проведення комплексного маркетингового дослідження сучасного
стану фармацевтичного ринку лікарських засобів
для застосування у дерматології щодо доцільності
створення комбінованих ЛЗ для лікування ран.
Матеріали та методи дослідження
Розробка стратегії створення та подальшого
впровадження нових ЛЗ обумовила необхідність
проведення комплексного маркетингового дослідження сучасного стану фармацевтичногоринку.
Матеріалами для дослідження слугували інформаційно-пошукова система «Державний
реєстр лікарських засобів України» [5], «Державний формуляр лікарських засобів України»
[4], довідник Компендіум [6] та офіційні дані
аналітичної системи «Фарм Експлорер» компанії
Проксима Ресерч Україна. В основу досліджень
покладена класифікаційна система лікарських
засобів АТС (Anatomical Therapeutic Chemical
classification system) [6].
При проведенні досліджень використано загальнонаукові та системно-оглядові методи інформаційного пошуку: бібліографічний, документальний, контент аналіз, метод порівняння,
системного аналізу, маркетингових досліджень.
Методологія маркетингових досліджень передбачала системний підхід до аналізу характеристик фармацевтичного ринку, а саме: структури асортименту, що включав аналіз кількості та
питомої ваги виробників, різноманітності форм
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Рис. 4 Аналіз ЛЗ підгрупи D03 за формами випуску
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(рис.
5).
D04A Х
Інші засоби
2
2
стезуючі
засоби
Структура
фармацевтичного
ринку
підгрупи
D06 ЛЗ підгрупи D04 запортних
ЛЗ підгрупи
D03 є Німеччина, Австрія
і України
Проведений
аналіз складу
підгрупу
5
Хорватія (відповідно 8,Разом
4 та 3занайменування).
Ре- лежно від кількості
АФІ 3
показав, що8переважна
Код
АТС
/
Групи
Міжнародна
Кількість
ЛЗ
зультати аналізу за формами випуску ЛЗ підгрупи більшість ЛЗ – 70,0 % є монопрепаратами.
D03 наведені на рис. 4.
Проведений аналіз складу
ЛЗ - підгрупи
Розчин
12,50% D03
залежно від кількості АФІ виявив домінування в
Гель - 12,50%– 58,5 %. ЛЗ з
даному сегменті монопрепаратів
вмістом комбінації двох АФІ становили 26,4 %,
трьох АФІ – 11,3 %, а чотирьох і більше АФІ – лише 3,8 %.
Підгрупа D04 «Протисвербіжні
Крем - 25,00%засоби (в тому
числі місцевоанестезуючі засоби)» є малочисель-

ЛЗ підгрупи D06 «Антибіотики і хіміотерапевтичні засоби для застосування в дерматології»
займали п’яте місце за питомою вагою серед ЛЗ
групи D – 11,5 %. При проведенні дослідження
зазначена підгрупа налічувала 48 ЛЗ на основі
11 АФІ (табл. 3), при цьому частка імпортних ЛЗ
дорівнювала 58,3 %.
Результати
Мазь -аналізу
50,00%демонструють домінування
закордонних виробників у сегментах препаратів
Таблиця 2

Структура фармацевтичного ринку України підгрупи D04

Рис. 5 Аналіз ЛЗ підгрупи D04 за формами випуску
Код АТС / Групи

D04A А
Протисвербіжні засоби

Міжнародна непатентована назва

Вітчизняні

Всього
2

D04A А13

Диметинден

2

-

D04A А32

Дифенгідрамін

1

-

Лідокаїн

2

D04A В01
D04A В
Структура засоби
фармацевтичного
Місцевоанестезуючі
D04A Х

Таблиця1 3

1

3

2

2

5
Кількість
ЛЗ3

8

ринку України
підгрупи D06
Інші засоби
-

Разом за підгрупу Міжнародна
Код АТС / Групи
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Кількість ЛЗ
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Таблиця3

Структура фармацевтичного ринку України підгрупи D06

D06A
Антибіотики для місцевогозастосування

Кількість ЛЗ

Міжнародна
непатентована назва

Код АТС / Групи

Імпортні

Вітчизяні

Всього

D06A А04

Тетрациклін

1

-

1

D06A Х01

Кислота фузидієва

6

-

6

D06A Х02

Хлорамфенікол

-

3

3

D06A Х07

Гентаміцин

1

1

2

D06A Х08

Тиротрицин

2

-

2

2

Вітчиз-няні 4
- - 7
3 1 - 5

D06A Х09

Мупіроцин
непатентована

D06A А04
D06В А
Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування;
D06A Х01
Сульфаніламіди

Імпортні 7
D06A Х54назва
Неоміцин, комбінації
D06ВТетрациклін
А01 Сульфадіазинсрібла
D06В А05

1
6
1
2
2

Сульфаніламід

3
3

2

Всього
11
13
6 11
31
22
2
25

Кислота фузидієва
Сульфатіазол срібла
1
Хлорамфенікол
D06ВГентаміцин
Х01 Метронідазол
2
Тиротрицин
Мупіроцин
засобами
Неоміцин,
D06A
Х54
7
4 20
1148
Разом
за підгрупу
28
комбінації
на основі сучасних
залежно від кількості АФІ показав, як і в попеD06В А АФІ – кислоти фузидієвої,
Сульфадіазин
D06В А01сульфадіа- редніх підгрупах, 3що ЛЗ з вмістом
3 АФІ
тиротрицину,
мупіроцину,
неоміцину,
одного
Хіміотерапевсрібла
зину та тичні
сульфатіазолу
ЛЗ А05
вітчизняного
забезпечують більше
половини
засоби длясрібла.
D06В
Сульфаніламід
3
7 представленого
11
виробництвамісцевого
переважають у групах препаратів асортименту – 64,6 %. ЛЗ, які містять два АФІ
Сульфатіазол
на основі хлорамфеніколу
Ос– склали 22,9 %, три
з
застосування; та сульфаніламіду.
D06В А07
1 АФІ – 8,3
- %, комбінацію
1
срібла
новнимиСульфаніламіди
країнами-імпортерами ЛЗ підгрупи D06 чотирьох АФІ – 4,2 %.
є Німеччина (19 % ЛЗ), Йорданія, Великобританія
Підгрупою, що займає третє місце за питомою
D06В Х
(8 %), Польща, Словенія, Хорватія (6 %). Лідера- вагою серед ЛЗ групи D – 14,1 % – є підгрупа D08
Інші
D06В Х01
Метронідазол
2
- засоби для2 застоми серед українських виробниківЛЗ
підгрупи D06
«Антисептичні і дезінфікуючі
хіміотерапевє АТ «Лубнифарм», а ПрАТ «Фармацевтична фір- сування в дерматології», яка містить 59 ЛЗ перетичні засоби
ма «Дарниця», ТОВ «Фармацевтична компанія важно українського виробництва (89,8 %) на осD06С
«Здоровʼя», ПАТ
«Хіміко-фармацевтичний завод нові 11 АФІ (табл. 4). У восьми групах, а саме:
Антибіотики
«червона Зірка» [6]. в
препарати на основі кислоти борної, нітрофуракомбінації
з
5
5
Вивчення
представлених
на ринку ЛФ в під- лу, йоду, водню перекису,
калію
перманганату,
групі D06 хіміотерапевпоказало, що основними формами ви- етанолу, брильянтового зеленого, інші препарати
тичними
засобами
пуску ЛЗ є мазі, креми
та гелі, які сумарно забез- (бальзамічний лінімент за Вишневським, іхтіол,
Разом за (рис.
підгрупу
28 наявний асортимент
20
48
печують більше 70 % асортименту
6).
хлорофіліпт тощо)
забезпеD06A Х02
D06A
D06В Х
Антибіотики
для
D06A Х07
Інші хіміотерапевтичні
засоби
місцевого
D06A Х08
D06С
Антибіотикизастосування
в комбінації з хіміотерапевтичними
D06A Х09

D06В А07

Проведений аналіз складу ЛЗ підгрупи D06

чується виключно ЛЗ вітчизняного виробництва.

Порошок - Лінімент 2,90%
8,60%

Аерозоль 2,90%

Розчин - 8,60%

Гель - 11,40%

Мазь - 45,70%

Крем - 19,90%
Рис. 6. Аналіз ЛЗ підгрупи D06 за формами випуску

Рис. 6 Аналіз ЛЗ підгрупи D06 за формами випуску
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Структура фармацевтичного ринку України підгрупи D08
Код АТС / Групи

Міжнародна
непатентована

Кількість ЛЗ

71

D08A Х08
D08A Х09

Біологія

Етанол
Брильянтовий
зелений
Інші препарати

D08A Х10
Разом
т а фзаапідгрупу
рмація

Лінімент - 5,10%

-

11

11

-

2

2

6

8
53

8
59

Спрей 3,40%

Таблетки для
приготування
розчину 3,4 %
Розчин для
зовнішнього
застосування 49,10%

Порошок 10,20%

Мазь - 28,80%

Рис. 7. Аналіз ЛЗ підгрупи D08 за формами випуску

Рис. 7 Аналіз ЛЗ підгрупи D08 за формами випуску

Проведений аналіз за формою випуску виявив,
що основними ЛФ в даній підгрупі є розчини для
зовнішнього застосування – 49,1 %, мазі 28,8 %
та порошки для приготування розчину – 10,2 %.
Асортимент всіх наявних на ринку форм випуску
ЛЗ підгрупи D08 наведено на рис. 7.
Проведений аналіз складу ЛЗ підгрупи D08 залежно від кількості АФІ виявив, що 76,3 % асортименту складають монопрепарати антисептиків
і дезинфектантів.
Висновки
1. Проведено маркетингові дослідження та визначено основні тенденції вітчизняного ринку ЛЗ
для застосування у дерматології в цілому та в підгрупах D03, D04, D06, D08, які використовуються
для місцевого лікування гнійних інфекцій.
2. Показано, що частка препаратів імпортного виробництва забезпечує більшу половину

сегменту – 57,8 %, при цьому основними країнами-імпортерами є Німеччина (20,4 %), Індія
(16,2 %), Польща (12,3 %), Хорватія (7,1 %),
Швейцарія (6,3 %), Бельгія (5,2 %), Австрія
(4,8 %) та Угорщина (4,2 %).
3. Визначено, що найбільш популярними формами випуску препаратів є мазі (38,4 %), креми
(29,5 %), розчини для зовнішнього застосування
(14,2 %), разом з тим потребує розширення номенклатура таких форм випуску, як гель (7,5 %)
та аерозоль/спрей (4,2 %).
4. Виявлено, що за складом в сегменті дерматологічних ЛЗ переважають монокомпонентні препарати, частка яких коливається в підгрупах від
58,5 % до 76,3 %.
Перспективи подальших досліджень.
Результати дослідження структури вітчизняного фармацевтичного ринку ЛЗ для місцевого лікуТаблиця4

Структура фармацевтичного ринку України підгрупи D08
Код АТС / Групи

D08A
Антисептичні і дезінфікуючі
засоби

Міжнародна непатентована назва

Вітчизняні

Всього

D08A С02

Хлоргексидин

1

9

10

D08A С52

Хлоргексидин, комбінації

1

-

1

D08A D

Препарати кислоти борної

-

2

2

D08A F01

Нітрофурал

-

2

2

D08A G02

Повідон-йод

2

4

6

D08A G03

-

3

3

-

6

6

D08A J57

Йод
Інші препарати, в тому числі
комбінації
Октенідин, комбінації

1

-

1

D08A Х01

Водню перекис

-

4

4

D08A Х06

Калію перманганат

1

2

3

D08A Х08

Етанол

-

11

11

D08A Х09

Брильянтовий зелений

-

2

2

D08A Х10

Інші препарати

-

8

8

6

53

59

D08A J10

Разом за підгрупу

72

Кількість ЛЗ
Імпортні
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Біологія та фармація
вання ранового процесу можуть стати підгрунтям
для подальших досліджень з аналізом показників „вартість-ефективність” (cost-effectiveness
analysis − CEA), „вартість-переваги” (cost-benefit
analysis − CBA), „вартість-корисність” (cost-utility
analysis − CUA) для вітчизняних препаратів з метою оптимізації медикаментозного забезпечення
військовослужбовців.
Результати проведеного аналітичного дослід-

ження, фрагмент якого представлено, розглядаються як теоретичне підґрунтя для подальшого
науково-практичного та експериментального
обґрунтування та встановлення методологічних
принципів оптимізації досліджень зі створення
ефективних комбінованих ЛЗ місцевої дії з різним типом дисперсійного середовища для комплексного лікування ран на етапах медичної евакуації поранених.
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В. О. Тарасенко, Т. В. Приходько, О. Ф. Кучмістова,
А. М. Cоломенний, О. В. Плєшкова, О. В. Бєлозьорова,
Д. В. Дроздов
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ
ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ДЕРМАТОЛОГІЇ
НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
(ПОВІДОМЛЕННЯ І)
Ключові слова: лікарський засіб, маркетингове дослідження, активний фармацевтичний інгредієнт, лікарська форма, фармацевтичний ринок, рановий процес.
Метою роботи було проведення комплексного маркетингового дослідження сучасного стану фармацевтичного ринкулікарських засобів для застосування у дерматології щодо
доцільності створення комбінованих ЛЗ для лікування ран.
Матеріали та методи дослідження. Проведення комплексних маркетингових досліджень передбачало використання
загальнонаукових та системно-оглядових методів інформаційного пошуку: бібліографічний, документальний, контент
аналіз, метод порівняння, системного аналізу.
Результати дослідження. Проаналізовано та узагальнено
стан вітчизняного фармацевтичного ринку на наявність ЛЗ
групи D за анатомо-терапевтично-хімічною класифікацією та
виявлено імпортозалежність ринку − частка імпортних препаратів − 57,8 %. Показані тенденції, що притаманні інноваційній діяльності вітчизняної фармацевтичної промисловості.

Визначено домінуючі за питомою вагою підгрупи ЛЗ згідно АТС класифікації: «Кортикостероїди для застосування у
дерматології» (26,3 %), «Протигрибкові засоби для застосування у дерматології» (18,1 %), «Антисептичні і дезінфікуючі засоби» (14,1 %), «Засоби для лікування ран та виразкових уражень» (12,7 %) та «Антибіотики і хіміотерапевтичні
засоби» (11,5 %). Встановлено, що провідними імпортерами
ЛЗ досліджуваної групи є Німеччина (20,4 %), Індія (16,2 %),
Польща (12,3 %), Хорватія (7,1 %), Швейцарія (6,3 %), Бельгія (5,2 %), Австрія (4,8 %) та Угорщина (4,2 %). Визначено,
що за природою АФІ в сегменті дерматологічних ЛЗ переважають синтетичні (88,0 %) сполуки, а за складом ЛЗ – монокомпонентні препарати, частка яких коливається в підгрупах
від 58,5 % до 76,3 %. Показано, що оптимальна ширина асортименту сучасних комбінованих дерматологічних ЛЗ для 38
вітчизняних виробників ще не досягнута, зокрема приділено
увагу перспективі щодо фармацевтичної розробки нових комбінованих ЛЗ для аплікаційної терапії.
Висновок. Дослідження ефективності різних груп ЛЗ
для лікування ранового процесу на різних стадіях дозволили зробити висновки, що застосування препаратів закордонного виробництва комбінованої дії для лікування опікової
хвороби є економічно затратним, в той час як український
фармацевтичний ринок потребує розширення номенклатури
та впровадження у виробництво нових ЛЗ комбінованої антимікробної та протизапальної дії для лікування ран та ранової інфекції.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИ НА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ
(СООБЩЕНИЕ I)

The purpose of the study was to conduct complex
marketing research of the current condition of the pharmaceutical
market for use in dermatology to compose the well-balanced
combination drugs (CD) for wound healing.

Ключевые слова: лекарственное средство, маркетинговые
исследования, активный фармацевтический ингредиент, лекарственная форма, фармацевтический рынок, раневой процесс.
Целью работы было проведение комплексного маркетингового исследования современного состояния фармацевтического
рынка лекарственных средств для использования в дерматологии с целью рационального создания комбинированных ЛС для
лечения ран.
Материалы и методы исследования. Проведение комплексных маркетинговых исследований предусматривало использование общенаучных и системно-обзорных методов информационного поиска: библиографический, документальный, контент
анализ, метод сравнения, системный анализ.
Результаты исследования. Проанализировано и обобщено
состояние отечественного фармацевтического рынка на присутствие лекарственных средств группы D по АТС классификации
и выявлено импортозависимость рынка − доля импортных препаратов − 57,8 %. Показаны тенденции, которые соответствуют
инновационной деятельности отечественной фармацевтической
промышленности.
Определены доминирующие по удельной плотности подгруппы ЛС согласно АТС классификации: «Кортикостероиды
для использования в дерматологии» (26,3 %), «Противогрибковые средства для использования в дерматологии» (18,1 %),
«Антисептические и дезинфицирующие средства» (14,1 %),
«Средства для лечения ран и язвенных повреждений» (12,7 %) и
«Антибиотики и химиотерапевтические средства» (11,5 %). Установлено, что ведущими импортерами ЛС исследуемой группы
являются Германия (20,4 %), Индия (16,2 %), Польша (12,3 %),
Хорватия (7,1 %), Швейцария (6,3 %), Бельгия (5,2 %), Австрия
(4,8 %) и Венгрия (4,2 %). Определено, что за природой АФИ
в сегменте дерматологических ЛС превалируют синтетические
(88,0 %) вещества, а по составу ЛС – монокомпонентные препараты, доля которых колеблется в подгруппах от 58,5 % до 76,3
%. Показано, что оптимальный круг ассортимента современных
комбинированных дерматологических ЛС для 38 отечественных
производителей еще не достигнут. Уделено внимание перспективе относительно фармацевтической разработке новых комбинированных ЛС для аппликационной терапии.
Выводы. Исследования эффективности разных групп ЛС для
лечения раневого процесса на разных стадиях позволили сделать
выводы, что использование препаратов импортного производства комбинированного действия для лечения раневого процесса
является экономически затратным, в то время как украинский
фармацевтический рынок требует расширения номенклатуры и
внедрения в производство новых ЛС комбинированного антимикробного и противовоспалительного действия для лечения
ран и раневой инфекции.
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Materials and methods: Conduct of complex marketing
researches involved the use of general scientific, systematic, and
survey research methods of informational search: bibliographical,
document retrieval, content analysis, comparative approach, and
system-oriented analysis.
Results. The current condition of the domestic pharmaceuticals
market was analysed and summed up for the availability of the
Group D medicinal products according to Anatomical Therapeutic
Chemical (АТС) classification system. Market dependency on
import medicinal products was identified (import products share
amounts to 57,8% of the market). The trends which reflect the
innovation activity of the domestic pharmaceutical industry were
presented in the findings. Prevailing (based on its specific density)
medicinal products subgroups according to ATC classification
«Corticosteroids for use in dermatology» (26,3%), «Anti-fungals
for use in dermatology» (18,1%), «Antiseptics and Disinfectants»
(14,1%), «Medicinal products for wound and ulcerous injuries
healing» (12,7%), and «Antibiotics and chemotherapeutics»
(11,5%). It was established that the main importers of the interested
medicinal products groupare Germany (20,4%), India (16,2%),
Poland (12,3%), Croatia (7,1%), Switzerland (6,3%), Belgium
(5,2%), Austria (4,8%), and Hungary (4,2%). We found out that in
the dermatology medicinal products segment, active pharmaceutical
ingredients by their nature are mostly synthetic (88%), and by their
composition, such medicinal products are mixed formulations with
the subgroups market share between 58,5% – 76,3%. It was also
shown that the optimal assortment range of modern combination
drugs of dermatology medicinal products for 38 domestic producers
is not yet reached. We paid attention to the perspective regarding
the pharmaceutical development of new combination drugs for
application therapy.
Conclusions. The research of the effectiveness of different
groups of medicinal products to wound healing on different stages,
allowed us to conclude that the usage of imported combination effect
medicinal products for wound healing is more cost-ineffective while
the Ukrainian pharmaceutical market requires product differentiation
and introduction of the new combined antimicrobial and antiinflammatory effect medicinal products into production for wound
healing and wound infection.
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