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сучасної наукової (теоретичної та практичної) 
фармакогнозії [4, 6, 11]. 

Як зазаначалось у більш ранніх дослідженнях 
авторів [11-13, 17-20], більшу частку фітосирови-
ни, яка використовується при виготовленні вітчиз-
няних ЛЗ, отримують шляхом збирання дикорос-
лих рослин або імпорту з-за кордону. На сьогодні 
ми залишаємось країною, в якій все ще переважає 
збирання ЛР. Вітчизняна ЛРС більшості видів 
(85-95%) дотепер вилучається з природних місць 
зростання рослин – переважно лісових, лугових, 
степових фітоценозів, чагарників різних кліма-
тичних зон країни [7]. Планування фітозаготів-
лі має проводитись з урахуванням особливостей 
кожної області (бажано й кожного району) краї-
ни. Від чіткої організації заготівельного процесу 
залежить належна якість ЛРС на відповідність 
встановленим нормам [8]. Виходячи з вищенаве-
деного цілком зрозуміло, що проведений аналіз 
розповсюдження високоефективних дикорослих 
ЛР зі значним ресурсним потенціалом за геогра-
фічними зонами і регіонами України є раціональ-
ним та актуальним для потреб особового складу 
військових частин із відповідним місцем дисло-
кації. 

На І етапі дослідження на підставі ґрун-
товного скринінг-аналізу було визначено	 най-
важливіші	 дикорослі	 ЛР,	 які	 є	 сировиною	
більшості	вітчизняних	ЛЗ. З’ясувалось, що го-
ловним джерелом заготівлі є угіддя з первинною 
та вторинною природною рослинністю. У низці 
відповідної дикорослої цілющої флори можливо 
відзначити Valeriana officinalis (ботанічна род. 
Valerianaceae), Vincaminor (род. Apocynaceae), 
Convalla riamajalis (род. Asparagaceae), Acorus 
calamus (род. Araceae), Althaea officinalis 
(род. Malvaceae), Vaccinium vitis-idaea (род. 
Ericaceae), 3-х представників родини Asteraceae 
– Carumcarvi, Arnicamontana, Matricaria тощо. 
Інвентаризація вітчизняних біологічних ресурсів 
дикорослих ЛР свідчить: лише 103 види мають 
достатній ресурсний потенціал, що дозволяє ви-
користовувати їх у промислових масштабах. З 
кожним роком спостерігається тенденція до ско-
рочення природних ресурсів дикорослої флори 
під дією антропогенних і екологічних факторів, 
надмірної експлуатації масивів цінних видів із 
обмеженим ареалом. Нераціональне ведення 
заготівлі призводить до того, що навіть значні 
масиви ЛР за нетривалий час вичерпуютьсяі мо-
жуть бути знищенi [11, 18]. 

На ІІ етапі роботи проведено структуриза-
цію матеріалу, що дозволило з’ясувати сучас-
не ботаніко-географічне районування можливої 
заготівлі ЛР по кожній з 25 областей України, в 
т.ч. Автономна Республіка Крим (АРК). Зібрану 
інформацію уніфікували за 6 позиціями: а) пло-
ща регіону; б) загальна чисельність систематич-
них груп ЛР; в) кількість рослинних угруповань, 
внесених до Зеленої книги України; г) загальна 
кількість видів цілющої дикорослої флори (в аб-
солютних показниках); д) переважні фармакоте-
рапевтичні напрямки застосування (взаємозв’язок 
між хімічним складом кожного вегетативного ор-
гану рослини та можливими рекомендаціями до 
застосування з лікувально-профілактичною ме-
тою); є) структура (частота) повторюваності різ-
номанітних лікарських форм (ЛФ), які можливо 
виготовити на основі певних рослин. Акцентує-
мо увагу на тому, що кількість проаналізованих 
ЛР з широким сировинним ресурсом по кожному 
регіону обмежено до 40 (відповідно інформації, 
представленій у переважній більшості проаналі-
зованих літературних джерел). Облік відсотково-
го співвідношення кількості видів ЛР до загаль-
ної чисельності флори не може, на нашу думку, 
слугувати об’єктивним критерієм визначення ре-
сурсного потенціалу певної області. Адже вона 
залежить від загального різноманіття рослинності 
та завжди буде завищеною у регіонах з низькою 
абсолютною чисельністю флори, і навпаки.

Як свідчать отримані дані, до регіонів з мак-
симально багатою й різноманітною флорою від-
носяться АРК, Івано-Франківська та Сумська обл. 
(відповідно 2700, 2500 та 2300 видів систематич-
них груп рослин). Найменші показники загальних 
запасів флори у Волинській та Житомирській обл. 
(відповідно 829 і 600 видів). Щодо сировинного 
потенціалу ЛР позиції лідера належать Одеській, 
Харківській та Вінницькій обл. (відповідно 800, 
570 і 530 видів). Регіонами з найбільш низькими 
позиціями, мінімальною різноманітністю цілю-
щої флори означено Чернігівщину, Житомирщи-
ну та Рівненщину (відповідно 60, 100, 100 видів). 
На підставі аналізу табличних даних прослідко-
вується певне співвідношення вмісту видів ЛР у 
складі дикорослої флори по областях України (в 
абсолютних показниках), що наочно представле-
но на рис. 1. Узагальнення картини за коефіцієн-
том співвідношення загальної кількості флори до 
кількості видів ЛР дають можливість чітко окрес-
лити лідерів – області з максимальним абсолют-


