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Метою	роботи	було теоретичне обґрунтування науково-
практичного підходу до виявлення та аналізу розповсюд-
ження високоефективних дикорослих лікарських рослин 
із значним ресурсним потенціалом за регіонами України; 
розробка теоретичної платформи проведення замісної тера-
пії в ході реабілітації військовослужбовців на підставі уза-
гальнення інформації стосовно вітчизняних флористичних 
ресурсів. 

Авторами структуровано та фрагментарно представлено 

інформацію стосовно ботаніко-географічного районуван-
ня лікарських рослин із широким сировинним ресурсом по 
кожній з 25 областей України як елементу їх природно-рек-
реаційного потенціалу в якості замісної терапії для потреб 
військової медицини. Визначені регіони-лідери за загальною 
чисельністю та різноманітністю видів, об’ємами сировинних 
запасів. Означено, що кожна екологічна і фітоценотична 
категорія поставляє фітосировину певної якості і можли-
вого застосування. Увага акцентувалась на 40 дикорослих 
лікарських рослинах, максимально розповсюджених на те-
риторії кожного регіону. Вивчено взаємозв’язок між хіміч-
ним складом і лікувально-профілактичним спрямуванням 
визначених рослин, можливі лікарські форми та напрямки 
фармакотерапевтичної дії. Виявлена значна перевага настоїв 
і відварів (водних й виготовлених на молоці) протизапаль-
ної, ранозагоювальної, болетамувальної, жарознижувальної, 
кровоспинної дії. Підкреслено високий лікувальний ефект 
фітозасобів при обробці гнійних ран, опіків, виразок, на-
ривів, фістул; можливість прискорення процесів регенерації. 
Порівняльний фітоаналіз дозволив уніфікувати 10 лікарських 
рослин із широким сировинним ресурсом на території пере-
важної більшості регіонів країни. Проведено вибірку мож-


