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АНАЛІЗ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ КУЛЬБАБИ 

ЛІКАРСЬКОЇ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
 

Кульбаба лікарська вже протягом кількох століть годує, лікує, постачає нас природними вітамінами та іншими поживними 

речовинами. Тому суттєву частину фармацевтичного ринку складають багатокомпонентні лікарські засоби рослинного 

походження (БЛЗР) до складу, яких входить кульбаба лікарська.  

На фармацевтичному ринку України зареєстровано 42 лікарських засобів до складу яких входить кульбаба лікарська. Збори складають 

найбільшу частину лікарських засобів. Найменш розповсюдженими лікарськими засобами є розчини для ін’єкцій та фітосвічи. 

На ринку представлені лікарські засоби 6 країн-виробників: України, Німеччини, Словенії, Іспанії, Італії та Австрії. Згідно з наведеними 

даними визначено, що найбільшу кількість засобів представлено виробниками з України та Німеччини. 

Ключові слова: багатокомпонентні лікарські засоби рослинного походження (БЛЗР), виробники, країни виробництва, кульбаба 

лікарська, фармацевтичний ринок України.  

 

Актуальність. Кульбаба лікарська являється 
здавна вже відомою лікарською рослиною, яку 
ще вивчав Феофраст та рекомендував для ліку-
вання веснянок та печінкових плям на шкірі. 
Пізніше виявили в кульбабі заспокійливу та 
снодійну дію. Ця сонячна квітка вже протягом 
кількох століть постачає нас природними 
вітамінами та іншими поживними речовинами.  

Зовнішньо рослину використовують при екзе-
мі, фурункулах та захворюваннях суглобів, а також 
в косметичних цілях для поліпшення стану шкіри. 

У народній медицині ліки з кульбаби лікарсь-
кої застосовуються як засіб для покращення трав-
лення та збільшення апетиту. Принцип дії біо-
логічно активних речовин рослини, які входять 
до складу кульбаби лікарської, полягає у здат-
ності викликати подразнення смакових рецеп-
торів у ротовій порожнині, що спричиняють 
рефлекторне виділення шлункового соку та 
стимулюють роботу травних залоз, цим самим 
покращують перистальтику кишечника [2]. 

Ця сонячна рослина має жовчогінні, проявляє 
проносні властивості та тонізуючий вплив на 
жовчний міхур, що успішно використовується для 
лікування антацидних гастритів, холециститів, 
гепатохолециститів та хронічних запорів. 

Кульбаба лікарська має виражену спазмолі-
тичну дію, а саме розслабляє та розширює стін-
ки кровоносних судин тонкого та товстого ки-
шечника. Також така властивість використову-
ється для зняття болю в серці та допомагає при 
кишкових, печінкових та ниркових коліках [2].  

З дослідів, виявлено, що коріння кульбаби 
лікарської мають сильну сечогінну дію, 

сприяючи виведенню накопичених в організмі 
токсинів, непотрібних продуктів обміну речовин, 
різних солей та невеликих ниркових каменів. 

Траву кульбаби використовують як відхар-
кувальний, лактогенний засіб, при лікуванні 
водянки, геморої та як засіб боротьби з 
глистами. Також відомо, що кульбаба лікарська 
має протизапальні властивості. 

Володіє кульбаба лікарська загальнозміцню-
ючою дією, стимулюючи обмінні процеси та 
імунітет. З неї виготовляють галенові препара-
ти, які є ефективними профілактичними засоба-
ми попереджаючи розвиток атеросклерозу [3].  

Мета. Проведення аналізу ринку БЛЗРП на 
основі кульбаби лікарської, що зареєстровані 
на фармацевтичному ринку України.  

Матеріали та методи дослідження. Загально-
прийняті статистичні та маркетингові досліджен-
ня паперових та електронних джерел інформа-
ції щодо ЛЗ даної фармакологічної групи. Ана-
ліз асортименту ЛЗ провели за Державним реєст-
ром ЛЗ [4] та інтернет-ресурсом «Tabletki.ua» [5]. 

Результати та їх обговорення. Згідно з 
нормативно-директивними документами Міні-
стерства охорони здоров'я України було визна-
чено, що станом на січень 2019 року на фарма-
цевтичному ринку України було зареєстровано 
42 лікарських засобів до складу яких входить 
кульбаба лікарська. 

Дані щодо форм випуску, зареєстрованих на 
Україні лікарських засобів з даною рослиною 
представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура фармацевтичного ринку БЛЗРП за лікарськими формами 

 

В результаті проведеного аналізу встановлено, 

що переважну більшість лікарських засобів до 

складу яких входить кульбаба лікарська станов-

лять збори. На фармацевтичному ринку України 

зареєстровано 9 зборів, які сягають 23% ринку. 

Другу позицію займають настойки з 7 наймену-

ваннями. По 5 лікарських засобів було представ-

лено у вигляді крапель та таблеток. Засоби у 

вигляді сиропів та рослинної сировини налічували 

по чотири лікарських препаратів. Розчини для 

перорального застосування, екстракти та гранули 

охопили відповідно 6%, 5% та 3% ринку. Най-

менш розповсюдженими лікарськими формами є 

розчини для ін’єкцій та фітосвічи, які представлені 

в одному найменуванні. 

Дані щодо аналізу виробників зазначеної групи 

лікарських засобів представлено в таблиці 1. 

 

№  

п/п 
Фармацевтична компанія 

Країна 

виробник 
К-ть ЛП 

1 ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", м. Запоріжжя 

Україна 

2 

2 ТОВ “Науково-виробнича фармацевтична компанія „ЕЙМ”, м. Харків 4 

3 ПАТ "Біолік", м. Ладижин, Вінницька обл. 1 

4 ВАТ "Лубнифарм", м. Лубни, Полтавська обл. 1 

5 ЗАТ "Ліктрави", м. Житомир 2 

6 ТОВ ”Єконіка - фіто”, м. Харків 1 

7 ТОВ “Даніка-фарм”, м. Харків 1 

8 ТОВ “Гомеопатична аптека”, м. Харків 1 

 ВАЛА Хайльміттель ГмбХ 

Німеччина 

2 

10 Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ 1 

11 Пекана Натурхайльміттель ГмбХ 1 

12 КРКА, д.д., Ново место Словенія 1 

13 Феррер Інтернаціональ, С.А Іспанія 1 

14 Гуна С.п.а Італія 1 

15 Ріхард Біттнер АГ. Австрія 1 

Таблиця 1 Структура ринку БЛЗРП за виробниками ЛЗ 

 

Дослідження виробників зазначеної групи лі-

карських засобів встановило, що ТОВ “Науково-

виробнича фармацевтична компанія „ЕЙМ”, м. 

Харків випускає найбільше лікарських 

препаратів до складу яких входить кульбаба. 

Компанії ВАЛА «Хайльміттель ГмбХ», 

Німеччина; ПрАТ Фармацевтична фабрика 

"Віола",   м.  Запоріжжя;   ЗАТ   "Ліктрави",  м. 

Житомир представили на вітчизняному ринку 

по 2 лікарські засоби. Всі інші компанії мають по 

1 позиції в даній фармакотерапевтичний групі.  

Згідно отриманих даних на фармацевтич-

ному ринку були представлені лікарські засоби 

6 країн-виробників: України, Німеччини, 

Словенії, Іспанії, Італії та Австрії. 

На рис. 2 представлено дані щодо розподілу 

країн виробників зазначеної групи лікарських 

засобів. 
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Рис. 2. Структура ринку БЛЗРП за виробниками ЛЗ 

 

Згідно з наведеними даними було визначено, 
що найбільшу кількість засобів, а саме 55% 
було представлено виробниками з України. 
Третину ринку становлять лікарські засоби, яку 
виготовлені у Німеччині.  

Висновки. На фармацевтичному ринку 
України зареєстровано 42 лікарських засобів до 
складу яких входить кульбаба лікарська. Збори 
складають найбільшу частину лікарських засобів – 
23%. Другу позицію займають настойки з 7 

найменуваннями. Найменш розповсюдженими 
лікарськими засобами є розчини для ін’єкцій та 
фітосвічи, які представлені в одному 
найменуванні. На фармацевтичному ринку були 
представлені лікарські засоби 6 країн-
виробників: України, Німеччини, Словенії, 
Іспанії, Італії та Австрії. Згідно з наведеними 
даними було визначено, що найбільшу кількість 
засобів було представлено виробниками з 
України та Німеччини. 
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Л.Г. Шостак, А.А. Дацый 
АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО, ЧТО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 
Одуванчик лекарственный уже несколько веков кормит, лечит, снабжает нас природными витаминами и другими питательными 
веществами. Поэтому существенную часть фармацевтического рынка составляют многокомпонентные лекарственные препараты 
растительного происхождения (МЛСР) в состав, которых входит одуванчик лекарственный. 
На фармацевтическом рынке Украины зарегистрировано 42 лекарственных препарата в состав которых входит одуванчик 
лекарственный. Сборы составляют наибольшую часть лекарственных препаратов. Наименее распространенными лекарственными 
препаратами являются растворы для инъекций и фитосвечи.  
На рынке представлены лекарственные препараты 6 стран-производителей: Украины, Германии, Словении, Испании, Италии и Австрии. 
Согласно данным установлено, что наибольшее количество препаратов представлено производителями из Украины и Германии. 
Ключевые слова: многокомпонентные лекарственные препараты растительного происхождения (МЛСР), производители, 
страны производства, одуванчик лекарственный, фармацевтический рынок Украины. 

 
L. Shostak, A. Datsii 
THE MARKET ANALYSIS MEDICINES ON THE BASIS OF THE TARAXACUM OFFICINALE, REGISTERED ON THE 
TERRITORY OF UKRAINE 
Taraxacum officinale has been feeding, treating and supplying us with natural vitamins and other nutrients for centuries. Therefore, an essential 
part of the pharmaceutical market, which includes taraxacum officinale. 
On the pharmaceutical market of Ukraine there are 42 medicinal products, which include taraxacum officinale. Species is one of the largest groups 
among medicines. The least common medicines are injectable solutions and phytoswitches.  
There are 6 medicines on the market: Ukraine, Germany, Slovenia, Spain, Italy and Austria. According to the above data, it is determined that the 
largest number of funds is represented by manufacturers from Ukraine and Germany. 
Keywords: multicomponent herbal medicinal products, manufacturers, countries of production, taraxacum officinale, pharmaceutical market of Ukraine.  
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