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Результати	дослідження	та	їх	обговорення
Серед окремих ланок ПРРП (відповідно до 

генетичної класифікації: кліматичні, ґрунтові, 
водні, мінеральні, тваринні, рослинні) особ-
ливе місце належить фіторесурсам. Рослинний 
світ України багатий та різноманітний, харак-
теризується певним флористичним складом і 
структурою рослинного покриву [1, 9, 15]. Саме 
рослині серед інших лікувальних ресурсів на-
лежить особлива роль як природному джерелу 
цінних активних фармацевтичних інгредієнтів 
(АФІ). ЛР (Plantae medicinales) використовують 
в натуральному чи переробленому вигляді. Га-
рантією якості лікарської рослинної сировини 
(ЛРС) і відповідних фітозасобів на її основі є 
національна політика й програми регулювання, 
сформовані належним чином у багатьох краї-
нах світу [7, 10, 17, 19]. Діють міжнародні та 
європейські документи з керівних принципів 
Належної практики GACP (Good Agricultural 
and Collection Practice for Starting Materials of 
Herbal Origin), де відображено основні вимоги 
до екологічно обґрунтованої технології виро-
щування, правила збирання культивованої та 
дикорослої ЛРС, переробки та збереження [21]. 
Зазначена GACP, як складова належних прак-
тик GxP, формує систему забезпечення якості 
фармацевтичного виробництва та відповідає 
чинному законодавству України.

На думку провідних науковців, наша країна 
завдяки географічному розташуванню, природ-
но-кліматичним умовам (насамперед, наявності 
родючих ґрунтів), орографічним особливостям 
(рельєфу), поясному та регіональному розта-
шуванню знаходиться у виключно сприятливих 
умовах [1, 3, 4, 12]. Відповідно до екологічних 
паспортів регіонів України, на території 19 млн. 
га зростає понад 25 тис. видів рослин – із враху-
ванням мохоподібних, водоростей, лишайників 
і грибів [9]. Значна різноманітність вітчизня-
них ЛР (понад 2200 видів) виявлена в результаті 
комплексного аналізу флори на наявність цінних 
АФІ. Особливо високий рівень біологічної різ-
номанітності характерний для західних регіонів 
України – Карпат і Волино-Поділля [6, 12]. При-
чому лікарські властивості рослин відомі серед 
різних життєвих форм (дерева, чагарники, напів-
кущі, ліани, трави). Флористичне багатство, на-
ціональні традиції, багатовіковий досвід мину-
лих поколінь у галузі лікарського рослинництва 
є потужною основою для подальшого розвитку 

Актуальність. 
Однією з галузей, яка в сучасних умовах по-

чинає відроджуватися майже в усіх регіонах 
України, є рекреація. Вона забезпечує потреби 
військовослужбовців та цивільного населення 
в оздоровленні та відпочинку, є стимулятором 
розвитку допоміжних і обслуговуючих галузей, 
важливим чинником, що впливає на рівень та 
якість життя. Наша країна має високий	природ-
ний	рекреаційно-ресурсний	потенціал	(ПРРП),	
завжди займала одне з провідних місць в Європі 
за рівнем забезпеченості цінними природними 
лікувальними ресурсами [3, 15]. Можливість ви-
користання природних факторів навколишнього 
середовища в якості засобів замісної терапії для 
потреб військовослужбовців у мирний період ра-
ціональна та вельми актуальна, адже з прадавніх 
часів й до сьогодні продовжує привертати до себе 
увагу [2, 13]. На сучасному історичному етапі мо-
білізація усіх можливих засобів для збереження 
здоров’я особового складу військ, забезпечення 
високої боєздатності набуває особливого значен-
ня. Структуризація та застосування вітчизняних 
фіторесурсів розглядається нами з позицій роз-
ширення обсягу надання допомоги хворим і по-
раненим; прискорення реабілітаційного періоду 
після перенесених поранень, травм, операційного 
втручання; на етапі доліковування після тяжких 
виснажливих захворювань. Адже природний світ 
– найбільш доступне та економне джерело одер-
жання лікарських засобів (ЛЗ), створене самою 
природою [7].

Метою	даної	роботи	було теоретичне обґрун-
тування науково-практичного підходу до виявлен-
ня та аналізу розповсюдження високоефективних 
дикорослих лікарських рослин (ЛР) із значним 
ресурсним потенціалом по географічних зонах і 
регіонах України; розробка теоретичної платфор-
ми проведення замісної терапії в ході лікування 
та реабілітації військовослужбовців на підставі 
узагальнення інформації стосовно вітчизняних 
флористичних ресурсів. 

Матеріали	та	методи	дослідження.
Застосовували загально-наукові та системно-

оглядові методи інформаційного пошуку, зок-
рема скринінг-аналіз, систематизацію та інтер-
претацію її результатів. Представлено фрагмент 
проведеного дослідження ПРРП України як на-
пряму медичного забезпечення військовослуж-
бовців. 


