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дослідження зрідженогазових екстрактів із трави підмаренника справжнього.
Вивчено мікробіологічну чистоту та антимікробну активність екстрактів із 

трави підмаренника справжнього, одержаних за допомогою зрідженого диф-
торхлорметану. Досліджувані зразки за мікробною чистотою відповідали ви-
могам ДФУ щодо рослинних лікарських засобів для орального застосування. 
Дифторхлорметанові екстракти виявили протистафілококову, протиентеро-
кокову та антикандидну активність.
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study of liquefi ed gas extracts from Galium verum herb.
Microbiological purity and antimicrobial activity of extracts from Lady’s 

Bedstraw (Galium verum) herb, obtained with liquefi ed difl uorochloromethane have 
been studied. Microbial purity of the researched samples conformed to the SPhU 
requirements stated for non-sterile oral herbal medicines. Difl uorochloromethane 
extracts have showed antistaphylococcal, antienterococcal and anticandidal activities.
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Вступ
Останнім часом алергію іменують хворобою цивілізації, вона по-

ширена у всіх країнах світу і має найрізноманітніші форми. Про-
яви алер гійних захво рювань (АЗ) спричиняють не лише диском-
форт, але й приво дять до постій ного стресу, депресії, порушення 
нормального способу життя. Згідно да них ВООЗ на сьогодні АЗ за-
ймають за поширеністю третє місце, а за про гно зами ці хвороби до 
2017 рр. посядуть перше місце в структурі за хворюва ності населен-
ня [8, 9]. В Україні поширеність АЗ у різних регіонах ко ли вається 
від 5,0 до 20,5%. АЗ, їх прояви та ускладнення перейшли у розряд 
соціально-еко номічної проблеми, визивають дискомфорт у житті 
людей [2, 4, 5]. Використання висо коефе ктивних, якісних, безпеч-
них та економічно доступних лікарських препа ратів (ЛП) нових 
поколінь для профілактики та лікування АЗ є важли вою не лише 
медичною, а й соціальною та економіч ною проблемою в державі. 
Особ ливе мі сце займає зацікавленість виробни ків в нововведеннях, 
яка обу мовлю ється як привабливістю та перспективні стю сегмен-
ту товарного ринку, так і його ємні стю, прибутковістю продук ції, 
швидкістю окупності інвестицій. В Україні по дібні дослідження, 
особ ливо комплексні, досі не про во дилися. У окремих пуб лікаціях 
[6, 7] нада ється методологія та методики таких дослі джень. 

Вищевикладене обумовлює актуальність комплексних досліджень 
щодо проведення бізнес-аналізу нововведень у медичну практику но-
вих ЛП на ос нові економічних та маркетингових методів досліджень.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: 
робота виконана згідно з планом науково-дослідної роботи Наці-
онального фармацевтичного університету «Організація фармацев-
тичної справи, менеджмент та маркетинг у фармації» (номер дер-
жавної реєстрації 0103U000479). 
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Мета даної роботи – бізнес-аналіз виведення на ринок проти-
алергій ного лікарського препарату нового покоління левоцетири-
зину вітчизняного вироб ництва. 

Матеріали та методи дослідження
Використано результати попере дніх власних досліджень щодо 

сегменту протиалергійних препаратів, мате ріали ан кетування лі-
карів, провізорів та споживачів щодо оцінки призна чень та ви кори-
стання окремих таких ЛП, а також результати моніторингу ринку 
ЛП си стеми «Моріон». Метод SWOT-аналізу використано для під-
твердження меди чної пер спективності використання нового ЛП 
левоцети ризину вітчизняного виробниц тва. При проведенні еконо-
мічних розрахун ків застосовували галу зеві методики, що використо-
ву ють вітчизняні вироб ники ЛП, та вимоги дію чих нормативно-пра-
вових актів. Методи комп’ютерного моделювання уза гальнили суми 
та варі анти протікання ін вестиційних вкладень та доходів. 

Отримані результати та їх обговорення
На вітчизняному фармацевтичному ринку пропонуються про-

тиалергійні ЛП трьох поколінь (біля 160 препаратів). Середньоріч-
ний при ріст у групі складає більш як 26%. Загалом протиалергійні 
ЛП 1-го покоління займають 36,6% роз дрібного сегменту ринку, 
2-го – 22,4% і 3-го – 41%. Нами поглиб лено проаналі зовано особли-
вості протиалергійних ЛП за допомогою SWOT-аналізу (сильні і 
слабкі сторони, можливості та за грози) та підтвер джено ме дичну 
перспектив ність використання ЛЗ левоцетиризин.

Аналіз даних системи моніторингу фармацевтичного ринку 
«Моріон» в Україні за останні три роки підтверджує швидкий ріст 
використання левоце ти ризину. Так, реалізація ЛП становила: за 
2011 р. – 1 085 121 уп. на суму 34 592,53 тис. грн., за 2012 р. – 1 421 
180 уп. на суму 43 473,53 тис. грн, за 2013 р. – 1 850 237 уп. на суму 60 
811,18 тис. грн. Щоріч ний ріст споживання цього ЛЗ складає 131% 
у натуральних од. та біля 140% – у грошових од., що підтве рджує 
його перспективність та привабливість для виробників. В той же 
час ЛП лево цетиризину – це ЛП іноземного виробни цтва під різ-
ними торговими назвами алерон, L-цет, алерзин, цетрилев, кси зал, 
зодак, зинола, зенар та ін. Виробниц тво ЛП левоцетиризину поча-
ло здійснювати в незначній кілько сті  ТОВ «Кусум Фарм» (м. Суми).

Необхідність великих інноваційних вкладень та значні ризики при 
висо кій науковій трудомісткості і вартості здійснюваних науково-до-

слідних ро біт зі створення нових ЛП спонукає виробничі фармацев-
тичні підприємства все більш обґрунтовано формувати свою товарну 
та асортиментну політику. Зна чні маркетингові дослідження та мо-
делювання прогнозів зменшать фі нансові ри зики виробників [1, 3, 7].

При формуванні програми розробок нових ЛП фармацевтич-
ні підприємс тва виходять з конкурентних переваг даного препа-
рату, прогноз них об'ємів його продажів, рентабельності і ступеня 
ризику. Інноваційна ак тивність під приємс тва залежить від поточ-
них можливостей організації, майбутньої ринко вої при бутковості і 
ефективності проекту. 

Економічний та маркетинговий аналіз препарату таблетки 
левоцетири зину 5 мг нами проведено у кілька ета пів.

На першому етапі визначено собівартість узагальненого складу 
таблеток ле воцетиризину по 5 мг, що включала оцінку усіх складо-
вих основних і до по між них речовин та матеріалів, заробітної пла-
ти, нарахувань, витрат на збут та ад міністративні витрати. Згідно 
розрахунків, виробнича собівартість препа рату левоцетиризину 
складатиме 1687,43 грн. за 1 тис. уп., або 5,21 %, витрати зага льні – 
6,77 %. При цьому розрахункова виробнича рентабель ність табле-
ток ле воцетиризину 5 мг становить 1820,1%, а повна – 1378,1%. 

Таким чином, новий генеричний ЛП таблетки левоцетиризину 
є висо ко ре н табельною продукцією для виробництва. 

На наступному етапі нами проаналізовано структуру вартос-
ті розробки, держав ної експертизи та ре єстрації препарату за 5 
основними модулями та ета пами робіт. Встановлено, що сума не-
обхідних інвестицій складає від 175 до 320 тис. грн., і залежатиме 
від обсягів робіт, які зможуть провести шта тні спеціалі сти за воду-
виробника (що при цьому може значно подовжити час роз робки 
ЛП), та виділення коштів на маркетингові комунікації, серед яких 
ро бота меди чних (фармацевтичних) представників. 

При визначені необхідних фінансових інвестицій та основних 
характе рис тик операційної діяльності ви ходили з того, що вітчиз-
няне ФП має у пов ному обсязі не обхідне технологічне облад нання 
для виробництва табле ток. Ціна ЛП у розмірі 32,40 грн. за уп. має 
бути ни жче ціни на оригіналь ний та брендовані імпортні препа-
рати в середньому на 25%, що буде більш досту пно для хворих і 
одночасно достатньо для фінан су вання основних за ходів та ефек-
тивно-при ваб ливою ціною для учасників ка налу просування. Для 
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активного стимулю вання просування та продажу нового ЛП нами 
ре комен довані спеціа льні зни жки у розмірі 30% (перший рік вихо-
ду на ринок) та 25 і 20% в подаль шому.

Торговельна марка нового ЛП на початковому етапі для більш 
швид кого впізнавання лікарями, провізорами та хворими буде 
базуватись на МНН та ви значатись як генеричний генерик – ле-
воцетиризин. Обов’язковим є розробка Маркетингової програми 
виведення на ринок пре па рату левоцетиризину та її акти вне ви-
конання. У перший рік присутності на ринку нового препарату 
по те нційні спожи вачі переважно знайомляться з виробником, його 
продукцією, встановлюють чи відповідає остання очіку ваним кри-
теріям якості та ефектив ності, і підпадаючи під вплив лікаря, про-
візора, знайо мих та реклами, роблять незначні покупки цього ЛП. 
На другий рік у споживачів вже є сформоване вра ження щодо ЛП і 
виробника і при позитивному ставленні відповідно і зро ста тимуть 
об’єми реалізації. Третій рік буде характеризуватися збільшенням 
про дажів за раху нок зрос тання кількості повторних покупок ЛП 
спожива чами, що вже знайомі з лі ками за власним досвідом (для 
хворих, що вживають протиале ргійні пре па рати притаманне кур-
сове приймання ліків, проходження повторних курсів лікування 
або профілактики), та появою нових покупців, що раніше лише 
чули про новий ЛП, але жодного разу не застосовували його. 

Оцінку фінансових результатів промислового впровадження та-
блеток ле во цетиризину 5 мг здійснювали шляхом комп’ютерного 
моделювання ін вести цій них потоків Проекту. Використані про-
гнозні об’єми продажу пре парату протя гом п’яти років в оптиміс-
тичному, найбільш вірогідному і пе симістич ному ва ріантах. Розра-
хунок отримання грошових потоків виконано з ураху ванням зміни 
вар тості грошей у часі (дисконту). 

Результати досліджень показують, що повернення інвестицій-
них вкла день по препарату таблетки левоцетиризину прогнозу-
ється від 14 міс (оп тимістич ний варіант) до 23 міс (песимістичний 
варіант) від початку проми слового ви роб ництва. Найбільш вірогід-
ним варіантом являється повне по вернення кош тів протягом 18 міс 
з початку його комерційного продажу. 

Наведені основні заходи та враховуючи факт достатньої первинної 
підго то вки цільових аудито рій успішним використанням в Україні 
кілька років по спіль левоцетиризину закордонного виробництва під 

різними тор говими на звами у лікувальному процесі хворих на алер-
гійні захворювання, можна впев нено стве рджувати, що прогнозні об-
сяги продажу препарату від 14 тис. уп (песимістич ний варі ант) до 32 
тис. грн. (оптимістичний варіант) у перший рік відповідно від 0,5 до 
1,4% сегменту товарного ринку є реальною у даній про грамі. 

Результативність інноваційної діяльності виробника, а в кінце-
вому по рядку, термін виходу ЛП на ринок, захват сегме нту ринку 
і комерційний успіх препарату залежить від фінансування етапів 
робіт у повному обсязі. 

Висновки
1. Розробка якісних, високоефективних безпечних та економіч-

но до ступ них протиалергійних препаратів нових поколінь являєть-
ся медичною, соціаль ною та економічною проблемою.  

2. Визначено основні економічні та маркетингові показники 
протиале ргій ного препарату нового покоління левоцетиризину у 
формі таблеток для впрова дження у вітчизняне виробництво. Об-
ґрунтовано високу прибутко вість продук ції для виробника та при-
вабливість сегменту ринку.

3. Розраховано суму та структуру вартості розробки, держав ної 
експер тизи та ре єстрації препарату левоцетиризин за 5 основними 
модулями та етапами робіт. Загальна сума інвестицій від 175 до 320 
тис. грн. залежить від обсягу за лучення сторонніх організацій та 
видів маркетингових комуні кацій.

4. Прогнозовано основні показники операційної діяльності 
при ринко вій ситуації в оптимістичному, найбільш вірогідному і 
песимістич ному ва ріантах. На основі комп’ютерного моделювання 
визначено варіанти проті кання фінан сових потоків інвестицій та 
доходів, що надає основу для управління ризиками на етапах впро-
вадження лікарського препарату.

5. Таким чином, проведені нами дослідження щодо застосування 
мето до ло гії комплексного дослідження кон’юнктури ринку, переваг 
спожива чів й упо до бань лікарів, здійснення економічного та марке-
тингового ана лізу ри нку лі ків з комп’ютерним моделюванням фі-
нансових потоків інве стицій та доходів є нау ково-практичною базою 
в управлінні ризиками при подаль шому обґрунту ванні проектів по 
розробці та виведенню на ринок нових лі карських препара тів. 
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Резюме
Самборський О.С., Слободянюк М.М. Економічне та комерційне обгрунту-

вання  доцільності впровадження протиалергійного препарату левоцетиризину. 
Мета даної роботи – бізнес-аналіз виведення на ринок протиалергій ного 

лікарського препарату нового покоління левоцетиризину вітчизняного вироб-
ництва. Для підтвердження медич ної та со ціальної доцільності впро вадження 
в медичну практику нового лікарського засобу левоцети ри зину вітчизняного 
виробництва використано метод SWOT-аналізу. Розраховано собівартість та 
прибутковість продукції, визначено основні інвестиційні вкладення. Прове-

дено моделю вання доходів й варіантів фінансових потоків комерційного ви-
користання лікарського препарату левоце тиризину та ви значено терміни по-
вернення інвести ційних вкладень. 

Ключові слова: фармацевтичний ринок, протиалергійні лікарські препа-
рати, економічний та маркетинговий аналіз, комерційна доцільність, інвести-
цій фінансові потоки.

Резюме
Самборский О.С., Слободянюк Н.Н. Экономическое и коммерческое обосно-

вание  целесообразности внедрения противоалергического препарата. 
Цель данной работы – бизнес-анализ выведения на рынок противоал лер-

гического лекарственного препарата нового поколения. Для подтвер ждения ме-
дицинской и социальной целесо образности нового лекарствен ного средства ле-
воцетиризина отечествен ного производ ства использован мметод SWOT-анализа. 
Рассчитана себестоимость и прибыльность продук ции, определены ос нов ные 
инвестиционные вложения. Проведено модели рова ние доходов и ва риан тов 
финансовых потоков коммерческого исполь зова ния лекарственного препарата 
левоцетири зина и определены сроки воз врата инвестиционных вложений.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, противоаллергические  ле-
карственные препараты, экономический и маркетинговый анализ, коммер-
ческая целесообраз ность, инвестиционные финансовые потоки.

Summary
Samborskiy O.S., Slobodyanyuk M.M. Economic and commercial ground of advis-

ability of antiallergic medicinal product implementation.
The goal of this research is a business-analysis of introduction of antiallergic 

medicinal product of new generation into the market. For confi rmation of medical 
and social advisability of a new medicinal product levocetirizine of domestic 
manufacture was used the method of SWOT- analysis. It is calculated a prime 
price and profi tability of production and determined the main investment inputs. 
It is made the modelling of incomes and variants of fi nancial fl ows of commercial 
application of medicinal product levocetirizine and it is defi ned the terms of 
repayment of investment inputs.

Key words: pharmaceutical market, antialler gic medicinal products, economic 
and marketing analysis, commercial advisability, investment fi nancial fl ows.
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