
Чому фарма –

це нова ІТ



Роль фарми в 

економіці України

1 з 10 товарів у роздрібній торгівлі —

з галузі фарми

Транспорт

та пальне

Непродово-

льчі товари

Алкоголь 

та тютюн

Продовольчі 

товари



IT-індустрія колись 

була непомітною 

в економіці 

2014 2015 2016 2017 2018

% у ВВП

Фармвиробництво

ІТ-індустрія



Фарма — на 7

місці за податками

ФармаОперації з 

нерухомістю

Млрд грн, 2018 р., податки на виробництво

Автопром Хімпром



Кількість робочих 

місць зростає
Кількість робочих місць у 

фарміндустрії, тис. осіб 

2014

На 

початок 

2020

2010



У фармацевтики 

висока додана 

вартість

26 тис. працівників

30 млрд 

грн ВВП

Фармацевтика

270 тис. працівників

28 

млрд 

грн ВВП

Готелі



Фарма більш 

продуктивна, ніж IT

Додана вартість, 

створена одним 

працівником, грн

Металургія ФармацевтикаІТ-індустрія



Темп зростання 

продажів за останні 

роки — 9%

23%

-23%

8% 16%8%

-27%

3%

17%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Фармвиробництво

Номінальний ВВП



Швидкозростаюча 

фарма
Зростання обсягів 

продажів 

у доларовому 

еквіваленті, 

2019 vs 2018

№



Споживання ліків 

в Україні невелике

82
130

260

438

669

796

Україна Чилі Латвія Італія Норвегія Швейцарія

Споживання ліків, долл США на особу



У фармі висока 

конкуренція
В Україні 113 фармкомпаній. 

Топ-10 з них мають всього 

30% ринку

Найбільша 

має 5,5% ринку

№

Кумулятивна частка 

ринку

Увага!
Висока 

конкуренція



Карантин завдав 

фармі меншого 

удару

Готелі

та ресторани
ПромисловістьФарма

Падіння з початку карантину



Фарма та ІТ стали 

тісно пов’язаними
Новий метод експерименту — in silico, 

за допомогою комп’ютерних обчислень 

Як вивчали віруси 

раніше
(у пробірках)

Як вивчають зараз 
(комп’ютерне моделювання білків вірусу, 

моделювання поведінки та експерименти)



Фарма + IT = боротьба

з «короною»

Технології 

допомагають 

зберегти здоров’я. 

Apple та Google

розробили 

додаток, що 

допоможе 

державам у 

боротьбі з КОВІД.



Прогрес в умовах 

пандемії

Телемедицина 

дісталась  

до України. 

Тепер лікарі 

можуть 

консультуватись

між собою 

онлайн.



Тепер можна 

купувати ліки онлайн

А лікарі 

виписують 

електронні 

рецепти.

Ре-
цепт



Підготували

Залиш заявку на нове видання 

інфографічного довідника 

«Фармацевтика України»

Залишити 

заявку
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