
Науково-дослідницька діяльність Takeda (R&D)
Takeda — глобальна біофармацевтична науково-дослідницька компанія-лідер. Фокусуючи свою R&D діяльність 
у чотирьох ключових терапевтичних напрямах та інвестуючи у інші напрями, Takeda прагне розширити можливості 
медицини для того, щоб ще більше пацієнтів у всьому світі отримали доступ до інноваційної терапії, що змінює життя. 

Наші ключові напрями

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯНЕВРОЛОГІЯОНКОЛОГІЯ РІДКІСНІ 
ЗАХВОРЮВАННЯ

Ми прагнемо надавати 
онкохворим пацієнтам 
у всьому світі сучасні 
ліки по таким трьом 
напрямам: гематологічні 
злоякісні утворення, 
рак легенів та 
імуноонкологія.

Ми прагнемо трансформу-
вати підхід до лікування 
рідкісних імунологічних, 
гематологічних 
захворювань та лізосомних 
хвороб накопичення. 
А також розширити наш 
фокус, щоб надати сучасне 
лікування пацієнтам 
з іншими рідкісними 
захворюваннями. 

Ми прагнемо пропону-
вати інноваційні ліки 
тим пацієнтам, які 
страждають на невро-
логічні та психічні 
захворювання, від яких 
ще не існує лікування.

Ми працюємо задля того, 
щоб пацієнти, які страждають 
захворюваннями шлунково- 
кишкового тракту могли жити 
повноцінним життям. Наші 
зусилля зосереджені 
на препаратах для лікування 
запальних хвороб кишківника, 
целіакії та інших захворювань 
кишківника, порушень 
перистальтики та захворю-
вань печінки. 
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РІЗНОМАНІТНІ 
ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ

ЗОВНІШНЬО ОРІЄНТОВАНЕ 
МИСЛЕННЯ 

Наші інвестиції в галузі R&D, 
крім малих молекул, сфокусовані 
також на розробці технологій 
нового покоління, щоб 
запропонувати нові інноваційні 
методи лікування для пацієнтів.

Програми доступу пацієнтів
до досліджень та розробок Takeda, 
програми обміну знаннями та 
нарощування потенціалу були 
визнані Фондом доступу до медицини
як найкращі практики галузі.

Ми прагнемо до інновацій та розвиваємо 
задля цього партнерські відносини. 
Використовуючи різні моделі 
співробітництва, ми намагаємося 
об’єднати експертизу кожного 
в окремій галузі задля досягнення 
спільних результатів.

~40
НОВИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ 
СПОЛУК НА СТАДІЇ 
КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОДУКТІВ У ПОРТФЕЛІ 
ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
РІДКІСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

~50%

Портфель продуктів, які знаходяться в розробці1

Біологічні 
препарати

Малі 
молекули 

Мікробіом 
та інші методики

Пептиди 
та олігонуклеотиди 

Клітинна
та генна 
терапія

ПАЦІЄНТ — У ЦЕНТРІ УВАГИ 
ВСЬОГО, ЩО МИ РОБИМО

з неурядовими організаціями 
з 2015 року, щоб підтримати 
місцеві науково-дослідні розробки 
та розвиток потенціалу охорони 
здоров’я в недостатньо забезпечених 
країнах та громадах.

200+ активних 
партнерств

45+
фінансування 
венчурних 
інвестицій

25+ створення 
нових компаній

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

20+
ПАРТНЕРСТВ

50+
ІНІЦІАТИВ~70%

З 2016 ФІНАНСОВОГО РОКУ:

1  Станом на лютий 2020  
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Наша присутність у світі

Регіональні 
центри 

САН-ДІЄГО, КАЛІФОРНІЯ
Розробка технологій 
(гастроентерологія, неврологія)

ШОНАН, ЯПОНІЯ
Неврологія, 
Центр досліджень 
і застосування ІПС клітин, 
Takeda, iPark

БОСТОН, МАССАЧУСЕТС
R&D центр (гастроентерологія, онкологія,
рідкісні захворювання)

працівників 
у галузі R&D 
по всьому світу~4,500

ОСАКА, ЯПОНІЯ
ТОКІО, ЯПОНІЯ

ШАНХАЙ, КИТАЙ 
СІНГАПУР

ЦЮРІХ, ШВЕЙЦАРІЯ
ВІДЕНЬ та ОРТ, АВСТРІЯ
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