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ауытқып отырды. Адамдардың өлђмђ мен өрттђң негђзгђ себептерђ: 35-50,6% - отты дұрыс қолданбау және мас күйђнде шылым шегу, 
11,2%-дан 23%-ға дейђн – электр құралдарын жөндеу кезђнде ереженђң бұзылуы мен өрт сөндђру қауђпсђздђгђн сақтамау. 
Түйінді сөздер: техногендђ өрт, өлђм, қауђптђ фактор. 

 
 

S.M. Zikriyarova, I.A. Snytin, D.M. Syzdykov 
 

CHARACTERISTIC OF TECHNOGENIC FIRES AND THEIR HEALTH  
CONSEQUENCES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Resume: In the industrial regions of the Republic of Kazakhstan it was registered 4.5 times more fires than in other areas, which is also 2.3 
times higher than the national level. In these regions the growth of people’s deaths was marked at the level of 36.3% to 60.9%. At the same 
time in other areas steady decline in death of people was observed, and the proportion of victims fluctuated within the limits 11,5-35,5%. 
The main causes of fires and death of people are: 35-50.6% - careless handling of fire and smoking in drunken state, by 11.2% to 23% - 
violation of the rules of electrical equipment installation and fire safety. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ АССОРТИМЕНТІН ТАЛДАУ 
 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасы фармацевтикалық нарығында отандық өндірушінің алатын орнын және дәрілік заттар 

ассортиментінің жалпы құрылымын анықтау үшін ДЗ, ММЗ және МТ мемлекеттік реестрі материалына жүргізілген талдау 

нәтижелері келтірілген.  

Түйінді сөздер: ҚР фармацевтикалық нарығы, мемлекеттік реестр, статистистикалық талдау, отандық өндіріс, GMP-стандарт.  

 
Өзектілігі:Фармацевтикалық өнђмдер ассортиментђ әрбђр 
мемелекеттђң денсаулық сақтау жүйесђнђң негђзгђ 
компоненттерђнђң бђрђ және үздђксђз жаңаланып тұратын 
құрылым болып табылады.Әлемдђк фармацевтика 
нарығында дәрђлђк заттар ауқымын кеңейту халықты 
неғұрлым тиђмдђ, сапалы және қолжетђмдђ дәрђ-дәрмекпен 
қамтамасыз етуге мүмкђндђк бередђ. Осыған байланысты, 
көрсетђлген сегменттђң ассортименттђн талдау көрсеткђшђ 
зерттелђп отырған уакытка қарай елдђң дәрђлђк заттар 
нарығының жағдайын көрсетедђ .   
Кіріспе: Қазақстан Республикасының фармацевтикалық 
нарығы ол мемлекет аумағында реализацияланатын ДЗ, 
ММБ және МТ барлық ассортиментђнђң экспорты мен 
импортының жиынтығы. Елдегђ фармацевтика нарығында 
жаңалану динамикасы әрқашан оң прогресс болып 
табылады және тђркелген дәрђлђк заттар саны жыл сайын 
артып келедђ. Мынадай негђздер бойынша дәрђлђк заттарға 
бђрқатар талдаулар жүргђзђлдђ: 

- дәрђлђк заттардың (ДЗ) тауарлық атаулары(ТА), және 
тауар өндђрушђлер санының бүкђл ассортиментђнђң  жалпы 
үлесђ;  

- генериктер және түпнұсқалық дәрђлђк препараттардың 
салыстырмалы саны;  

- рецептуралық және рецептуралық емес дәрђлђк 
препараттарды сегменттеу.  
Нәтиже: Бүгђнгђ таңда Қазақстан Республикасы 
фармацевтикалық нарығында7839 дәрђлђк заттың тауарлық 
атауы және 9159 медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техника атаулары белгђлђ.Зерттеу талдауы 
бойынша, негђзгђ импорттаушы мемлекет болып 
фармацевтикалық нарықта 13,67%  үлесђ бар және 1072  
препарат ұсынатын Үндђстан болып табылады. Екђншђ орын 
11,48% үлесђ бар, нарыққа 900 тауарлық атау шығаратын 
отандық өндђрушђге тиесђлђ. Үздђк үштђктђ бүкђл 
фармацевтикалық нарықта 9,98% құрайтын, 783 тауарлық 
атау ұсынатын Германия аяқтайды. Сонымен қатар нарықта 
пайыздық үлесђ бойынша 4-10 орындар алатын 
мемлекеттер:  Ресей –8,8%; Украина – 5,49%, Польша-3,63%, 
Словения-3,49%, Франция-3,41%, Түркия-3,40%, Италия-
2,76%. (Сурет 1 –ҚР дәрђлђк ассортиментђн өндђретђн негђзгђ 
мемлекеттер). 

 

 
Сурет 1 – ҚР дәрђлђк ассортиментђн өндђретђн негђзгђ мемлекеттер 

 

Келесђде Қазақстан Республикасының дәрђлђк заттар ассортиментђнђң  GMP талаптарына сәйкес болуы қарастырылады. 
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ҚР фармацевтикалық нарығының жалпы ассортиментђ ҚР фармацевтикалық нарығындағы отандық 

өндђрушђлердђң жалпы ассортиментђ 
 

Сурет 2–Тауарлық атау тұрғысында GMP сертификатына ие өнђмдер үлесђ 
а) жалпы ассортимент; б) отандық өндђрушђ. 

 
Жоғарыда көрсетђлген диаграммалар бойынша, ҚР 
фармацевтикалық нарығындағы дәрђлђк препараттардың 
жалпы ассортиментђнђң тек 62%, яғни 4860 дәрђлђк заттар 
GMP стандартына сай тђркелген.Отандық өндђрушђлер 
шығаратын дәрђлђк заттардың ђшђнде GMP стандартына сай 
тауарлық атаулар саны 54, яғни ол берђлген бүкђл 
ассортименттђң тек 6% құрайды. (сурет 2).Жүргђзђлген 
зерттеулер бойынша Қазақстанның фармацевтикалық 
нарығында отандық өндђрушђлер 2 орын алып, дәрђлђк 
заттар ассортиментђнде ауқымдылығымен Үндђстан 
алдыңғы орынға шығады. Осыған байланысты, бүгђнгђ таңда 
отандық өндђрушђлер елђмђздђң  дәрђлђк нарығына 900 түрлђ 
тауарлық атау ұсынады. Дәрђлђк нарықта ДЗ импорттауда 
жоғары үлес көрсететђн елдерге:Үндђстан 1072 ДЗ, Германия 
783 ДЗ, РФ 690 ДЗ жатады. 

Айта кететђн болсақ GMP сертификаттарының болуына 

қарай бүкђл ұсынылатын медикаменттердђң  50% төменђ 

стандартқа сәйкес келедђ, нақты айтқанда жалпы 

ассортименттђң  тек  38% құрайды.  Берђлген негђздеме 

бойынша талдау қазақстандық өндђрушђлердђң тек 6% ДЗ 

(54 ТА) GMP стандартына сәйкес келетђнђн көрсеттђ.   

Қорытынды: Қорытындылай келе, қазђргђ уакытта отандық 

өндђрушђлер халықты ДЗ қамтамасыз етуде басты орын 

алмаса да, негђзгђ орындардың бђрђн алатын Қазақстанның 

фармацевтикалық нарығында күрделђ  жүйенђ құрайды. 

Яғни дәрђлђк ассортименттегђ отандық өндђрушђлердђң 

пайыздық үлесђн ұлғайтып, ҚР азаматтарын сапалы және 

қолжетђмдђ дәрђлђк заттармен қамтамасыз ету үшђн GMP 

стандартына сай фармацевтикалық өндђрђстђ дамыту  болып 

табылады. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Резюме: В данной статье представлены материалы анализа данных государственного реестра ЛС, ИМН и МТ с целью выявления 

общей структуры ассортимента ЛС и в частности значение отечественного производителя в данном сегменте на 

фармацевтическом рынке Республики Казахстан.  

Ключевые слова: фармацевтический рынок РК, государственный реестр, статистический анализ, отечественное производство, 

GMP-стандарт. 

 

K.K. Kozhanova, T.O. Tynys, D.B. Uakhitova, M.B. Tileu, A.M. Seyl  

Asfendiyarov Kazakh National medical university  

 

ANALYSIS RANGE OF MEDICINES REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Resume: This article presents the analysis of the data of the state register of medicines, medical devices in order to identify the overall 

structure of the range of drugs and in particular the importance of the domestic producer in this segment of the pharmaceutical market of the 

Republic of Kazakhstan.  

Key words: pharmaceutical market of Kazakhstan, the state register, the statistical analysis, the domestic production, GMP-standard. 

 
 
 


