
УДК 615.21/.45:615.012/.014 
 

Ф.Е. Каюпова, А.А. Егизбаева, Қ.Е. Сагиндыкова 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ӨНЕКӘСІБІ. 2016 ЖЫЛДЫҢ  ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

 
Қазіргі таңда дәрілік зат заманауи медициналық көмектің құрамдас бөлігі болып табылады,ол адам ауруларының 
кең ауқымды алдын алу, диагностикалау және емдеуге мүмкіндік береді, өмір сүру ұзақтығын және өмір сүру сапасын 
арттыруға ықпал етеді. Дәрі-дәрмектердің белгілі бір жиынтығына тұрақты қолжетімділік дәрілік заттың 
ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінде негізгі түйін болып табылады. Сонымен бірге, фармацевтика 
өнеркәсібі - ең жоғары технологиялық және ғылымды қажет ететін салалардың бірі және инновациялық даму 
локомотивтерінің бірі болуы мүмкін. Фармацевтика өнеркәсібінің ерекшелігі - бұл басқа салалармен салыстырғанда 
жаңа өнімдерді жасаудың ұзақ циклі, себебі бұл процесс ғылымиға және ресурсқа негізделген.Әдетте, жаңа 
препараттардың дамуыұзақ уақытты және қымбат клиникалық сынақтарды қоса есептегенде  шамамен 10-15 
жылға созылады.Фармацевтика өнеркәсібінің дамуы биология және химия саласындағы жетістіктерге байланысты 
және фармацевтикалық нарықтың дамуының ғаламдық перспективалары химия, биология және медицина, 
ғылымды қажет ететін био- және нанотехнологиялар бойынша соңғы жетістіктермен анықталады және сондай-
ақ ірі фармацевтикалық компанияларды және олардың жаңа өнімдер мен қызметтерді дамытудың аса қауіпті 
кезеңдерін қабылдайтын инновациялық бизнестің әртүрлі кішігірім нысандары бар қоршаған ортасын қамтитын 
инновациялық жүйені дамыту. Отандық фармацевтикалық нарықтың жай-күйі екі негізгі сипаттамамен 
ерекшеленеді:дайын дәрілік заттар мен клиникалық  тиімділігі жоғалған және ескірген субстанция өнімдерінің 
басымдылығы, сондай – ақ, импорттың жоғары  үлесі.Отандық нарықтың сегменті 70-80 жылдары өндірісте 
шығарылған препараттардың басымдылығымен сипатталады. Заманауи отандық инновациялық препараттарға 
тиесілі пайыздық үлес 0,2%. Осылайша, фармацевтикалық саланың дамуы химия, биология салаларының 
жетістіктеріне байланысты. Қазақстандық фармацевтикалық өндірістің  көлемінің ұлғаюына нарықтағы ішкі 
сұраныстың  жоғары өсуі негізгі серпін тигізді. 2016 жылғы көрсеткіш бойынша   өндірілген фармацевтикалық өнім 
42,4 млрд.теңгені құрады және бұл көрсеткіш соңғы бес жылда рекорд орнатты. 
Түйін сөздер: фармацевтикалық өндіріс,дәрілік зат,отандық нарық,фармацевтикалық сала, фармацевтикалық 
өнеркәсіп өнімінің экспорты және импорты. 
 
Ғылыми жұмыстың өзектілігі: "Қазақстандық индустрия дамыту институты" АҚ салалық талдау орталығының 
деректері бойынша 2016 жылы  өндірілген фармацевтикалық өнім көлемі 42,4 млрд. теңгені құрады, бұл өткен 
жылдың тиісті кезеңінен 33,3% -ға көп. Отандық фармацевтикалық өнімнің негізгі өндірушілері  Оңтүстік Қазақстан 
облысы (56,5%), Алматы облысы (22,3%) және Алматы қаласы (12,7%). Өнім көлемінің ұлғаюы АҚ "Химфарм", ЖШС 
"Абди Ибрахим Глобал Фарм", ЖШС "Вивафарм" кәсіпорындарында шығарылатын өнім есебінен орын алды. (сурет 
1) 
Ғылыми жұмыстың мақсаты: Отандық фармацевтикалық өндіріс өнімдердің өсу үрдісінің құрылымын, 
фармацевтикалық өнеркәсіп өнімдерінің  негізгі түрлерінің өндіріс көлемін, фармацевтикалық 
өнеркәсіпөнімдерінің  экспорты және импортын өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстыру. 
Ғылыми жұмысты зерттеу. 
ӨНЕРКӘСІПТІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ. 

 

 
Сурет 1- Фармацевтикалық өндіріс көлемінің динамикасы, млрд. теңге  

(Отандық фармацевтикалық өнімдерді өндірудегі өсу үрдісі)  
 

Қазақстан Республикасының фармацевтика өнеркәсібінде 2016 жылғы қаңтар-желтоқсан айларындағы өнім көлемі 
42,4 млрд. теңгені құрады. Жылдық кезеңдегі өсу "Химфарм" АҚ,"АбдиИбрагим Глобалфарм" ЖШС, "Вива фарм" 
ЖШС, "Эйкос-фарм" ұйымдарындағы шығарылған өнім көлемінің өсуі табиғи түрдегі негізгі дәрілік заттардың 
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өндірісінің 1,6 есеге, яғни 17,7 млн.кг.ға дейін өсуі есебінен болды. Отандық фармацевтикалық өнімнің негізгі 
өндірушілері  Оңтүстік Қазақстан облысы (56,5%), Алматы облысы (22,3%) және Алматы қаласы (12,7%) болып 
табылады.(Сурет 2) 
 

 
 

Сурет 2 - 2016 жылдың қаңтар – желтоқсан айларындағы Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша 
фармацевтикалық өнімдерді өндіру, млн.тенге 

 
 

Сауда көрсеткіштері мен сауда нарықтары 2016 жылдың қаңтар - қараша айларындағы фармацевтикалық өнімдерді 
экспорттау өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 21,7% - ға  төмендеп, 18,8 млн. АҚШ.долл. құрады. 

 
Сурет 3 - Экспорт 

 
2016 жылдың қаңтар - қараша айларындағы фармацевтикалық өнеркәсіп өнімдерінің импорты 853,7 млн. АҚШ.долл 
құрады, бұл 2015 жылдың ұқсас көрсеткішінен 22,2% төмендеген. (Сурет 4). 

 

 
Сурет 4 - Импорт 
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Кесте 1 - 2016 жылдың қаңтар - қараша айларындағы фармацевтикалық өнеркәсіптің негізгі өнім түрлерінің 
экспорты және импорты 

ТАУАРДЫҢ АТАУЫ ЭКСПОРТ ИМПОРТ 
Жекезаттарданнемесезаттардыңқоспаларынан 

жасалған дәрілік заттар 
59,0% 52,8% 

Иммундықсарысулар 10,9% 11,14% 

Вакциналар 7,8% 9,9% 
Құрамында антибиотиктер бар дәрілік заттар 6,9% 5,4% 

Құрамында гормондар бар дәрілік заттар 5,1% 3,0% 
Құрамында кортикостероидты гормондар бар 

дәрілік заттар 
1,9% 2,3% 

Құрамында алкалоидтар бар дәрілік заттар 0,9% 3,3% 
Құрамында пенициллин бар дәрілік заттар 0,9% 1,1% 
Құрамында дәрумендері бар дәрілік заттар 0,8% 2,4% 

Басқалары 5,7% 8,6% 
 
ҚР оңтүстік үш өңірі: Оңтүстік Қазақстан, Алматы облысы, және Алматы қаласында фармацевтикалық өндіріс 
көлемінің 92,3% ақшалай, ал 88% тоннамен құрады. Мұнда "АбдиИбрахим ГлобалФарм" ЖШС, "Kelun-KazPharm" 
ЖШС, "Dolce" ЖШС (Алматы облысы),  Алматы фармацевтикалық фабрикасы "Нобел" ЖШС, "Аврора" ЖШС, "Alimor 
Cheminnova Kazpharm" ЖШС, "Bs-Alimor Pharm Industries" ЖШС, "Dosfarm" ЖШС (Алматы), "Зерде-Фито" ЖШС, 
"Химфарм" АҚ (Шымкент) сияқты және өзге де ірі компаниялар жұмыс істейді. 
Дәрілік препараттарды өндірушілер үшін жаңа инновация күтілуде, яғни әр үш жыл сайын дәрілік заттың сапасын 
жоғарылатуды қамтамасыз ету мақсатында өндірушілер еуропалық және американдық стандарттарға сәйкес 
инспекцияланатын болады. Ал қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында инспекциялау дәрілік заттың тіркелу 
тарихында бір рет ғана өткізіледі, яғни дәрілік затты немесе өндіруші ұйымды тіркеу сатысында  ғана 
жүргізіледі.Сонымен қатар, дәрілік препараттардың фальсификациясымен күресу үшін препараттарды  2D кодтау 
жүйесін енгізу және тіркелмеген қаптаманы анықтау үшін әрбір препараттың  қорабына бірегей штрих-код белгілеу 
жоспарлануда. 
Қорытынды: Отандық фармацевтикалық өнімнің негізгі өндірушілері  Оңтүстік Қазақстан облысы (56,5%), Алматы 
облысы (22,3%) және Алматы қаласы (12,7%) болып табылады. 2016 жылдың қаңтар - қараша айларындағы 
фармацевтикалық өнімдерді экспорттау өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 21,7% - ға  төмендеп, 18,8 
млн. АҚШ.долл. құрады.Ал фармацевтикалық өнеркәсіп өнімдерінің импорты 853,7 млн. АҚШ.долл құрады, бұл 2015 
жылдың ұқсас көрсеткішінен 22,2% төмендеп кеткен. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА.  

ИТОГИ 2016 ГОДА 
 
Резюме: Лекарственные средства являются важнейшей составляющей современной медицинской помощью и 
обеспечивают возможность профилактики, диагностики и лечения широкого круга заболеваний человека, 
способствуют увеличению продолжительности жизни людей, повышают качество жизни. Постоянная доступность 
определенного набора препаратов является ключевым звеном в системе обеспечения национальной лекарственной 
безопасности. Вместе с тем, фармацевтическая промышленность является одной из самых высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей промышленности и может стать одним из локомотивов инновационного 
развития.Особенностью фармацевтической промышленности является длинный цикл создания новой продукции по 
сравнению с другими отраслями, так как данный процесс является крайне науко- и ресурсоемким. Обычно на 
разработку нового ЛС уходит порядка 10-15 лет, включая время на продолжительные и дорогостоящие 
клинические испытания. Таким образом, развитие фармацевтической отрасли зависит от успехов, достигнутых в 
сфере биологии и химииглобальные перспективы развития фармацевтического рынка определяются новейшими 
достижениями химии, биологии и медицины, наукоемкими био- и нанотехнологиями, а также развитием 
инновационной системы, включающей в себя крупные фармацевтические компании и их окружение различными 
малыми формами инновационного бизнеса, который берет на себя наиболее рискованные этапы разработки новой 
продукции и услуг. Состояние отечественного рынка фармацевтической продукции характеризуется двумя 
основными чертами: преобладанием среди поставляемой продукции устаревших, потерявших клиническую 
эффективность субстанций и готовых лекарственных средств, а также высокой 3 долей импорта (75,8% - 2008 г.). 
Отечественный сегмент рынка характеризуется преобладанием препаратов, запущенных в производство 70-80-е 
годы. Доля современных инновационных отечественных препаратов составляет менее 0,2%, а на долю импортных 
инновационных препаратов, представленных на казахстанском  рынке, приходится 34% (2008 год).Показатели 2016 
года стали рекордными за последние пять лет в связи с произведенной фармацевтической продукции на 42,4 
млрд. Основными производителями отечественной фармацевтической продукции стали предприятия Южно-
Казахстанской области (56,5%), Алматинской области (22,3%) и г. Алматы (12,7%). Значительный рост произошел 
за счет увеличения объема выпускаемой продукции на предприятиях АО «Химфарм», ТОО 
«АбдиИбрахимГлобалФарм», ТОО «Вивафарм» 
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность,лекарственные вещества,отечественный рынок, 
фармацевтический отрасли, экспорт/импорт продукции фармацевтической промышленности 
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PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF KAZAKHSTAN. THE RESULTS OF THE 2016 

 
Resume: At present, the medication is a component of modern medical care, which provides a wide range of prevention, 
diagnostics and treatment of human diseases, promotes life expectancy and quality of life. Permanent access to a particular 
set of drugs is a key element in the national drug security system. At the same time, the pharmaceutical industry is one of the 
highest technological and science-intensive industries and one of the locomotives of innovative development. The peculiarity 
of the pharmaceutical industry is a long cycle of new products compared to other industries, because this process is based on 
science and resources. Generally, the development of new drugs takes about 10 to 15 years, including long-term and costly 
clinical trials. Development of the pharmaceutical industry is determined by the recent achievements in the field of biology 
and chemistry and the global prospects for the development of the pharmaceutical market are determined by recent 
achievements in chemistry, biology and medicine, science-intensive biotechnology and nanotechnology, and the adoption of 
major pharmaceutical companies and the most acute phase of their development of new products and services Development 
of an innovative system that covers various environments with innovative small businesses. The state of the domestic 
pharmaceutical market is characterized by two main characteristics: the availability of finished medications and clinical 
efficacy and the prevalence of obsolete substance products, as well as a high percentage of imports.The increase in the 
volume of Kazakh pharmaceutical production has led to the high growth of domestic demand in the market. The volume of 
pharmaceutical products produced by 2016 amounted to 42.4 billion tenge, which has set a record for the last five years. 
Keywords: pharmaceutical industry,drugs,domestic market, pharmaceutical industry, export / Import of pharmaceutical 
products 


