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розробку та удосконалення фіторецептури, ап-
течної та промислової технології виготовлення 
відповідних фармацевтичних засобів.

На ІІІ етапі роботи аналізувалась кількість 
угруповань рослин, які зростають на території 
кожної області нашої країни та які внесені до 
Зеленої книги України. У цьому офіційному де-
ржавному документі зведено відомості про 126 
рідкісних й типових рослинних угруповань, які 
перебувають під загрозою зникнення та потребу-
ють охорони [5, 8, 11]. Відповідно до вимог За-
кону України «Про рослинний світ» із змінами 
та доповненнями №2530-VIII від 06.09.2018 р., 
«…у порядку загального використання природ-
них рослинних ресурсів можливо проводити зби-
рання лікарської сировини для задоволення влас-
них потреб, а також використовувати ці ресурси 
в рекреаційних, оздоровчих, культурно-освітніх 
та виховних цілях. Загальне використання при-
родних рослинних ресурсів у разі їх виснаження, 
різкого зменшення популяційної та ценотичної 
різноманітності може бути обмежене» [5]. 

Як з’ясувалось, найбільша кількість рослин-
них угруповань, які перебувають під загрозою 
зникнення, зростає на території двох областей 
– Чернівецької та Івано-Франківської (69 і 46 від-

повідно), як представлено на рис. 2. Найменший 
відповідний показник характерний для трьох об-
ластей: Рівненській (13 угруповань), Миколаївсь-
кій (11) та Кропивницькій (10). Загальна органі-
зація заготівлі, стандартизація та зберігання ЛРС 
проводиться згідно до встановлених норм [8, 10, 
11, 18]. Наведений матеріал, безумовно, накладає 
певні обмеження щодо проведення збирання від-
повідного рослинного матеріалу.

На ІV етапі дослідження проводились: а) 
уніфікація цілющої флори кожної області Ук-
раїни за основною фармакотерапевтичою дією 
та відповідним лікувально-профілактичним на-
прямком; б) дослідження структури повторюва-
ності різноманітних ЛФ, які можливо виготови-
ти на основі вичленованих рослин. Напрацьовані 
матеріали фрагментарно представимо на при-
кладі Тернопільської обл., котра, як з’ясувалось, 
є регіоном-лідером за рівнем заготівлі ЛРС [14, 
16, 20].

На території Тернопільщини зростають понад 
1100 видів вищих спорових і насінних рослин, з 
них 37 видів – мають сировинне значення у нау-
ковій і народній медицині. На думку Храброї С.З. 
(2013), найбільш перспективними для заготівлі 
сировини можливо вважати 20 видів (54% дико-
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Рис. 3. Частота застосування різноманітних лікарських форм, які можливо виготовити на основі 
вичленованих лікарських рослин, поширених на території Тернопільської області

(цифрами позначена кількість повторень кожного виду ЛФ)


