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зазначити що виробниками ЛЗ у формі спрею є 
лише вітчизняні виробники: ТОВ «Фармацевтич-
на компанія Здоров’я» та АТ «Стома». 

ЛЗ у формі крапель представлені 5 позиціями, 
з яких 2 ТН відносяться до фармакологічної групи 
R01 засоби, які використовуються при захворю-
ваннях порожнини носа: Піносол («Санофі Авен-
тіс») та Піновіт (ПАТ «Фармак»). До групи R 04 
засоби, які застосовуються при кашлі та застуд-
них захворюваннях, належать препарати: Брон-
хо Тайсс краплі (Naturwaren, Німеччина), Грудні 
краплі від кашою (ТОВ «Тернофарм»), Нашатир-
но-анісові краплі (ТОВ «Тернофарм»).

У формі мазі представлено 4 ЛЗ, 3 з яких іно-
земного виробництва: Вікс актив бальзам з мен-
толом та евкаліптом (Німеччина), Доктор Мом 
(Індія), Евкаліптовий бальзам від застуди доктор 
Тайсс (Німеччина). 

Розчин для перорального використання пред-
ставлений двома ЛЗ іноземного виробництва: 
Бронхіальний бальзам Беллс (Propharma) та Брон-
хомед бальзам (Euro Lifecare).

М’які желатинові капсули на ринку України 
налічують три ТН: капсули з анісовою олією ДР 
Тайсс (Німеччина), Гавіпек на основі ефірної олії 
лаванди (Австрія) та Геделікс Евканс з ефірною 
олією евкаліпту (Німеччина). 

Також зареєстровано по одному ЛЗ у формі 
таблеток для розсмоктування Евкаліпт М (Bausch 

Health Companies), порошку для приготування 
мікстури Аріда суха мікстура від кашлю для дітей 
(ТОВ «Тернофарм») та у формі емульсії – Евка-
бал бальзам (Esparma).

Проведено аналіз ринку ЛЗ, до складу яких 
входять ефірні олії за видом лікарської рослинної 
сировини, результати наведено на рис. 2. Вста-
новлено, що олія евкаліпту входить до складу 18 
ЛЗ, які представлені на ринку у формі назальних 
крапель, спрею для ротової порожнини, мазі для 
розтирання, бальзаму, капсул, емульсії, табле-
ток. Широке використання ефірної олії евкаліпту 
в ЛЗ, які використовуються при захворюваннях 
респіраторної системи, обґрунтовано її протиза-
пальною, антисептичною, бактерицидною діями 
[4]. 

У складі 16 ЛЗ присутня олія м’яти перцевої, 
яка також представлена в численних лікарських 
формах, таких як: назальні краплі, спрей для ро-
тової порожнини, мазь, бальзам, капсули, емуль-
сія, таблетки. Ефірна олія м’яти перцевої має бак-
терицидну, противірусну, протигрибкову дії. Є 
жарознижувальним засобом, усуває спазми судин 
головного мозку [4].

Ефірна олія анісу представлена в 7 ЛЗ, які 
належать до групи R 04 засоби, що застосо-
вуються в разі кашлю та застудних захворю-
вань: Аріда суха мікстура від кашлю для дітей 
(ТОВ «Тернофарм»), бронхіальний бальзам Беллс 

Рис. 2. Розподіл лікарських засобів, до складу яких входять ефірні олії за видом лікарської форми
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