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Маркетингове обґрунтування доцiльностi розробки
нових вiтчизняних засобiв для лiкування акне
Акне або вугрова хвороба — хронiчне запальне захворювання шкiри, що виникає внаслiдок запалення та закупорювання сальних залоз
та характеризується розвитком вугрового висипу переважно на шкiрi обличчя, шиї та спини. На акне страждає 9,4 % свiтового населення,
що робить його восьмим за поширенiстю захворюванням у всьому свiтi.
Акне посiдає перше мiсце у структурi косметологiчної патологiї i третє — за частотою звернення хворих до дерматологiчних закладiв [1]. За
статистикою серед пiдлiткiв вiком 14–19 рокiв частота акне сягає 85 %,
пiк захворюваностi припадає на 16-рiчний вiк та може зберiгатися й у
дорослому вiцi. Акне рiзко знижує якiсть життя хворих, включаючи фiзичну, емоцiйну та соцiальну складовi, а тяжкi форми, що призводять
до появи значних косметичних вад у виглядi гiпо- та гiпертрофiчних
рубцiв, формують також розлади психоемоцiйної сфери приблизно в
половини пацiєнтiв [2].
Враховуючи це, забезпечення населення ефективними лiкарськими
засобами (ЛЗ) для лiкування акне потребує достатньої iнформацiї щодо
їх асортименту та можливостей розвитку фармацевтичного ринку.
Згiдно з анатомо-терапевтичною класифiкацiйною системою АТС
аналiзований сегмент ринку представлений групою D — дерматологiчнi засоби.
На пiдставi контент-аналiзу Державного реєстру лiкарських засобiв
України та довiдникiв сформовано iнформацiйний масив асортименту
ЛЗ, що вiднесенi до групи D, та вiдiбрано лише тi, що були зареєстрованi на момент аналiзу (вересень 2021 р.). Асортимент дерматологiчних
ЛЗ, що дозволенi до застосування, становить 587 торгових назв, якi
розподiляються по пiдгрупам наступним чином: D01 — 97 (16,5 %),
D02 — 24 (4,1 %), D03 — 56 (9,5 %), D04 — 10 (1,7 %), D05 — 3 (0,5 %),
D06 — 69 (11,8 %), D07 — 108 (18,4 %), D08 — 161 (27,4 %), D10 — 23
(3,9 %), D11 — 36 (6,1 %).
У ходi дослiджень було здiйснено комплексний структурований аналiз та сформований iнформацiйний масив асортименту засобiв, що використовуються дерматологами безпосередньо у лiкуваннi акне. Такими є
мiсцевi засоби (пiдгрупа D10A) та препарати для системного лiкування
акне (пiдгрупа D10B).
За результатами дослiдження встановлено, що на ринку України
препарати для лiкування акне представленi 23 торговельними назвами:
17 позицiй мiсцевих засобiв та 6 позицiй для системного лiкування.
Структурний аналiз ринку лiкарських засобiв для мiсцевого лiкування акне показав, що лише 23,5 % представлено препаратами україн-

ського виробництва, причому варто зазначити, що це препарат «Сiрчана
мазь проста», який виготовляють чотири рiзнi українських виробники.
Ринок препаратiв для системного лiкування акне представлений тiльки
iноземними виробниками.
За характером дисперсної системи лiкарськi засоби для мiсцевого
лiкування акне представлено гелями (41,2 % вiд загального асортименту), мазями (23,5 %), лосьйонами, кремами i розчинами (по 11,8 %). Всi
засоби для системного лiкування представленi у виглядi капсул.
На пiдставi проведеного аналiзу можна сказати, що фармацевтичний
ринок України сформований переважно iноземними виробниками, що
вiдкриває перспективнi напрямки для подальших дослiджень стосовно
розробки нових вiтчизняних препаратiв для лiкування акне. Це дозволить зменшити залежнiсть споживачiв вiд iмпорту, а також пiдняти
рiвень фiзичної та економiчної доступностi препаратiв, що розглядаються.
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