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інформації щодо лікарських засобів даної фарма-
кологічної групи. Аналіз асортименту ЛЗ прово-
дили за Державним реєстром ЛЗ [2].

Результати	дослідження	та	їх	обговорення
Згідно з даними Державного реєстру ЛЗ Украї-

ни станом на листопад 2020 року на українському 
ринку наявні 27 торгових назв (ТН) ЛЗ до складу 
яких входять ефірні олії, які використовуються 
для лікування респіраторних захворювань – гру-
па R засоби, котрі діють на респіраторну систему. 
Відповідно до АТС класифікації, проаналізовані 
ЛЗ відносяться до терапевтичних груп: R01 за-
соби, які використовуються при захворюваннях 
порожнини носа (2 ТН); R 02 препарати, які за-
стосовуються при захворюваннях горла (10 ТН); 
R 04 засоби, які застосовуються при кашлі та за-
студних захворюваннях (15 ТН).

Було проведено аналіз зареєстрованих ЛЗ та 
встановлено, що на ринку присутні 15 ТН вітчиз-
няного виробництва – 56 % та 12 ТН зарубіжного 
– 44 %, лідером серед яких є Німеччина – 5 ТН. 

Серед усіх лікарських засобів, до складу яких 
входять ефірні олії, на ринку наявні 3 монопрепа-
рати та 24 комбінованих ЛЗ. Усі монопрепарати 
є іноземного виробництва у вигляді м’яких же-
латинових капсул: капсули з анісовою олією ДР 
Тайсс (Німеччина), Гавіпек на основі ефірної олії 
лаванди (Австрія) та Геделікс Евканс з ефірною 
олією евкаліпту (Німеччина).

Було проведено аналіз зареєстрованих ЛЗ з 
ефірними оліями за лікарською формою (рис. 1). 
Встановлено, що найбільш популярною лі-
карською формою є спрей (11 ТН). Фармаколо-
гічна група R 02 препарати, які застосовуються 
при захворюваннях горла, яка налічує 10 ТН, пов-
ністю представлена даною лікарською формою. У 
склад комбінованих препаратів даної групи вхо-
дять олія евкаліпту та олія м’яти перцевої. Варто 

Вступ
Пошук перспективних джерел біологічно ак-

тивних речовин (БАР) рослинного походження є 
актуальним питанням медицини і фармації. Од-
ним з напрямів медицини на даний час є аромате-
рапія. Даний метод терапії передбачає введення 
в організм ефірних олій через дихальні шляхи та 
шкіру. Ароматерапія рідко використовується в 
вітчизняній медицині та фармації, однак стрім-
ко розвивається у світі і має ряд значних переваг 
[4].

Ефірними	 оліями	 називають суміші летких 
речовин, які утворюються в рослинах і мають 
здатність переганятися з водяною парою. Голо-
вною складовою ефірних олій є терпени та їх кис-
невмісні похідні, рідше ароматні та аліфатичні 
сполуки [1, 3].

Використання ефірних олій зумовлено їх висо-
кою біологічною активністю, їх компоненти пози-
тивно впливають на дихальні шляхи, посилюють 
кровообіг, активують діяльність ендокринних за-
лоз, стимулюють захисні функції організму, ви-
являють антимікробну та антипаразитарну актив-
ності, коригують психоемоційний стан пацієнта. 
Ефірні олії мають надзвичайно високий рівень 
проникнення в організм людини та відсутність 
побічних дій [1, 3, 4].

Ефірні олії також входять до складу лікарських 
засобів (ЛЗ), забезпечуючи певний вид фармако-
логічної дії. Особливо часто ефірні олії входять 
до складу ЛЗ, які використовують при захворю-
ваннях респіраторної системи. 

Метою	даної	роботи було вивчення ринку лі-
карських засобів, до складу яких входять ефірні 
олії для лікування респіраторних захворювань.

Матеріали	та	методи	дослідження
Загальноприйняті статистичні та маркетингові 

дослідження паперових та електронних джерел 


