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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ НАРЫҒЫНДАҒЫ ГОМЕОПАТИЯЛЫҚ ПРЕПАРАТТАР 

АССОРТИМЕНТІН МАРКЕТИНГТІК ТАЛДАУ 

 
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының нарығындағы гомеопатиялық препараттардың ассортиментіне маркетингтік талдау 
жұмыстары жүргізілді. Гомеопатиялық препараттардың Қазақстан Республикасында өндірілуінің қажет екендігі анықталды. 
Түйін сөздер: гомеопатия, гомеопатиялық препараттар, нарықтық анализ, өндірушілер. 
 
Кіріспе. Гомеопатия (грекше homoios – ұқсас, pathos – ауру) 
– емдеу жүйесђ ретђнде 200-ден астам жылдан берђ 
қолданылып келедђ. Бұл ғылымның негђзђн қалаушы – 
Христиан Фридрих Самуэль Ганеман. 
Ганеманның айтуынша: «Ауруды оның табиғаты емдейдђ, ал 
дәрђгер көмек көрсетедђ. Ауру ұқсаспен туындайды және 
сырқат адам сол ұқсаспен денсаулығын қалпына келтђредђ». 
[1] 
Гомеопатиялық препараттар – аз  мөлшерде табиғаттан 
алынатын заттарды қамтитын және арнайы технологиямен 
жасалынатын дәрђлђк заттар. [2] 
Гомеопатиялық препараттар микроорганизмдердђ жою 
қасиетђне ие емес, сондықтан ағза кемшђлђктерђнђң орнын 
немесе патологиялық сырқат синдромдарын баса алмайды. 
Гомеопатиялық препараттарды аз мөлшерде қолдану 
ауырған мүшеге сђлкђнђс беру арқылы ағзаның өздђгђнен 
қалыпты функциясын реттеушђ қызметђнђң орнына келуђне 
көмектеседђ. Яғни дәрђлђк құрамның негђзгђ көрсететђн әсерђ 
ағзаның қалыпты жағдайының қызметђн орнына келтђру 
болып табылады. 
Өзектілігі. Қазђргђ кезде гомеопатия өте кеңђнен дамып келе 
жатқан ғылым.  Гомеопатия әдђсђ әр түрлђ дәрежеде 30-дан 
астам елде рұқсат етђлген. Келесђ елдерде дәрђгерлер 
емдеудђң гомеопатиялық жүйесђн қолданады: Үндђстанда 
50%, Англияда 45%, Францияда 32%, Германияда 25%. [3] 
Гомеопатия тәжђрибесђнде дәрђгер, дәрђлђк құрамның 
аурудың сипатына ұқсастығына қарап, оның патологиялық 
симптомын жоюы үшђн емес, адам ағзасының аурумен 
табиғи жолмен күресуђн жандандыруы үшђн ұсынады. 
Гомеопатия дәрђлђк заттардың өте аз мөлшерђмен емдеу 
тәжђрибесђ ретђнде келесђ артықшылықтарға ие: 
 Нәтижелђ терапевтикалық және профилактикалық әсер; 
 Дәрђлђк заттың толық ағзаға әсер етуђ; 

 Дәрђлђк заттарды қабылдаудың тыңғылықты ережелерђ 
мен ұстанымдарының болуы; 
 Емдеу кезђнде жанама әсерлерђмен шиеленђстердђң 
болмауы; 
 Жеке адамдардың дәрђлђк затты қолданбауы және оған 
үйренђп қалмауы. 
Дұрыс қолдану барысында гомеопатиялық препараттардың 
жанама әсерлерђ болмайды; ағзаның қорғаныс қызметђн 
күшейтедђ, ұзақ уақыт және үнемђ қабылдаған кезде  жеке 
мүшелерге ғана әсер етђп қоймай, бүкђл ағзаға да жүйелђ 
дәрежеде әсер етедђ. 
Препараттардың эффективтђлђгђ дәрђлђк заттарды таңдау 
ұқсастық заңы бойынша, кезек ретђмен сұйылтуды 
дайындау жолы, дайындау процесђнђң белсендђлђгђн күшейту 
болып табылады. [4] 
Зерттеу мақсаты. Жаңа эффективтђ гомеопатиялық 
препараттарды өндђру. Заманауи гомеопатиялық 
препараттарды жасауда жаңа зерттеулердђ 
жоспарлаубарысында нарыққа маркетингтђк талдау жасау 
маңызды сатылардың бђрђ болып табылады. 
Зерттеу материалы мен әдістері. Қазақстанның қазђргђ 
фармацевтикалық нарығындағы гомеопатиялық 
препарттардың сегментђ зерттелђндђ. Қазђргђ таңда 
гомеопатиялық препараттар Қазақстан Республикасының 
тұрғындарының қажеттђлђгђн қанағаттандырады, бђрақ 
отандық өндђрђстегђ препараттардың үлесђ нарықтың тек 
3,6%-ын құрайды. 
Қазақстан Республикасының ДЗ және ММБ реестрђнде 82 
гомеопатиялық препарттар тђркелген, оның ђшђнде 
таблеткалар – 55%-ды (45 препарат), тамшылар – 27%-ды 
(22 препарат), ерђтђндђлер – 7% (6 препарат), жақпамайлар – 
5% (4 препарат), экстракттар – 3% (2 препарат),  шәрбәттар, 
суппозиторийлер мен фито шайлар – 1%-дан (1 
препараттан) құрайды (сурет 1). [5] 

 

 
Сурет 1 – Дәрђлђк қалыптар бойынша гомеопатиялық препараттар 

 
Бұл препараттар Қазақстанда «ФитОлеум» ЖШС кәсђпорнында мия және қалақайдың майлы экстракттары және «ҚМ – Жүрек-
қантамыры» фито шайы өндђрђледђ (кесте 1). Бұл препарттар үлесђнђң тек 3,6%-ын құрайды. 
 
Кесте 1 – Мемлекеттђк реестрде тђркелген отандық гомеопатиялық препараттар 

№ Тіркеу нөмірі Түрі Тауарлық атауы Тіркеу мерзімі Өндіруші Мемлекет Дәрілік 
қалып 

1 ҚР-ДЗ-
3№021621 

ДЗ Мия майы 15.09.2015 ФитОлеум ЖШС Қазақстан Майлы 
экстракт 

2 ҚР-ДЗ-
3№021620 

ДЗ Қалақай майы 15.09.2015 ФитОлеум ЖШС Қазақстан Майлы 
экстракт 

3 ҚР-ДЗ-
5№013769 

ДЗ ҚМ-Жүрек-
қантамыры 

31.10.2014 ФитОлеум ЖШС Қазақстан Фито шай 
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Нәтижелер және оларды талдау. ҚР-ның гомеопатиялық 
препараттардың фармацевтикалық нарығы импорттық 
препараттарғы тәуелдђ – ипортты препараттардың үлесђ 
96,4%-ды құрайды. Негђзгђ өндђрушђ елдер: Германия (61%, 

50 препарат), Австрия (19,5%, 16 препарат), Ресей (13,4%, 11 
препарат), Қазақстан (3,6%, 3 препарат) және АҚШ (2,5%, 2 
препарат) (сурет2). [5] 
 

 
Сурет 2 – ҚР тђркелгенгомеопатиялық препараттарды өндђрушђ елдер 

 
Қазақстан Республикасының  Денсаулық Сақтау саласының 
2016-2020 жж. «Денсаулық» мемлекеттђк даму 
программасында  ДЗ-дың отандық өндђрђсђн мемлекеттђк 
қолдау шаралары көрсетђлген.ҚР-ның  денсаулық сақтау 
жүйесђне жыл сайын қосылатын жаңа медициналық 
технологияларды қолдана отырып отандық зерттеулер 
2015 ж. 5%-ды құрады.2016-2018 жж. аралығында   бұл  5%-
дан  20%-ға артуы керек. [6] 
Қорытынды.Елђмђзде гомеопатиялық емдеу 
әдђстерђ,сәйкесђнше гомеопатиялық препараттар 

дайындайтын дәрђханаларды ұйымдастыру кең түрде қолға 
алынбағандықтан,бұл әдђс артта қалып отыр. 
Жүргђзђлген маркетингтђк зерттеулерге сүйене отырып ҚР 
реестрђнде тђркелген гомеопатиялық препараттарға талдау 
жасалынды,фармацевтикалық нарықтағы тауарлардың 
96,4% -ы импорттық препараттар екенђ анықталды. 
Жаңа гомеопатиялық дәрђлђк түрлердђң құрамын өңдеу 
есебђнен гомеопатиялық препараттардың ассортиментђн 
кеңейту қажет. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Резюме: В даннай работе приведены результаты маркетинговых исследований ассортиментов гомеопатических препаратов на 
рынке Республики Казахстан. Показана необходимость разработки новых гомеопатических препаратов, а также необходимость 
расширения ассортимента препаратов производства Республики Казахстан. 
Ключевые слова:гомеопатия, гомеопатический препарат, анализ рынка, производители. 
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MARKETING RESEARCH OF HOMEOPATHIC DRUGS ON THE PHARMACEUTICAL MARKET OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Resume.This paper presents the results of market reseach range of homeopathic drugs on the market of the Republic of Kazakhstan.The 
necessity of development of new homeopathic drugs,as well as the need to expand the range of dosage forms of drugs produced in the 
Republic of Kazakhstan. 
Keywords: homeopathy, homeopathic drugs, market research, manufacturers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


