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Вивчено ринок лікарських засобів, до складу яких вхо-
дять ефірні олії, для лікування респіраторних захворювань. 
Встановлено, що на ринку зареєстровано 27 ЛЗ з ефірними 
оліями. Серед усіх ЛЗ, до складу яких входять ефірні олії, 
на ринку присутні 3 монопрепарати та 24 комбінованих ЛЗ. 
Найбільш популярною лікарською формою є спрей (11 ТН), 
краплі (5ТН) та мазь 4 (ТН). До складу ЛЗ входять ефірні 
олії: евкаліпту, м’яти, анісу, сосни, гвоздики, імбиру, лаван-
ди, мускатна та ялівцева. 
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Изучен рынок лекарственных средств, в состав которых 
входят эфирные масла для лечения респираторных заболева-
ний. Установлено, что на рынке зарегистрировано 27 ЛС с 
эфирными маслами. Среди всех ЛС, в состав которых входят 
эфирные масла, на рынке присутствуют 3 монопрепарата и 
24 комбинированных ЛС. Наиболее популярной лекарствен-
ной формой является спрей (11 ТН), капли (5 ТН) и мазь 4 
(ТН). В состав ЛС входят эфирные масла: эвкалипта, мяты, 
аниса, сосны, гвоздики, имбиря, лаванды, можжевельника и 
мускатное.
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The market of medicines which include essential oils for 
the treatment of respiratory diseases has been studied. It is 
established that 27 drugs with essential oils are registered on 
the market. Among all drugs that contain essential oils on the 
market there are 3 single drugs and 24 combined drugs. The 
most popular dosage forms are spray (11 TN), drops (5TN) and 
ointment 4 (TN). The medicine contains eucalyptus, mint, anise, 
pine, clove, ginger, lavender, nutmeg and juniper essential oils.
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ту. Сучасний інтерес до застосування лікарської 
рослинної сировини сприяє зростанню наукових 
досліджень та розробок, завдяки чому відкрито 
та досліджено багато різних сполук еволюційних 

Вступ
Завдяки різноманітності складу активних ком-

понентів цілющі рослини здавна використову-
ються у традиційній медицині різних народів сві-


