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АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК СУЧАСНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ 
УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ, 

ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

Мета роботи – аналіз асортименту дієтичних добавок сучасного фармацевтичного ринку України на основі лікарської 
рослинної сировини, які впливають на органи травлення.

Матеріали та методи. У роботі використано системно-аналітичний, математико-статистичний і порівняльний ме-
тоди аналізу, а також нормативно-законодавчі документи, джерела наукової літератури, інтернет-сайти аптек, сайти 
компаній, довідник «Компендіум-2021» 2021 р.

Результати. Відповідно до класифікації дієтичних добавок у розділі 08 «Дієтичні добавки до продуктів харчування, що 
підтримують функції органів травлення» зареєстровано 1179 позицій. Найбільшу частку становить група дієтичних доба-
вок на основі рослинного походження – 63%.

Проаналізовано асортимент дієтичних добавок на основі лікарської рослинної сировини. До складу дієтичних добавок 
для підтримки функції органів травлення включено сировини 109 лікарських рослин. Найчастіше зустрічаються розтороп-
ша плямиста Silybum marianum, ромашка лікарська Chamomilla recutita, м’ята перцева Mentha piperita, звіробій звичайний 
Hypericum perforatum.

Спостерігається перевага багатокомпонентних дієтичних добавок – 55% від загальної кількості проаналізованих пози-
цій дієтичних добавок на основі лікарської рослинної сировини. 

Висновки. Станом на липень 2021 року в Україні у розділі 08 «Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтриму-
ють функції органів травлення» зареєстровано 1179 позицій. Найбільшу частку становить група дієтичних добавок на ос-
нові рослинного походження – 63%, серед яких переважну більшість складає розторопша плямиста – 12 %. Співвідношення 
однокомпонентних та багатокомпонентних дієтичних добавок на основі лікарської рослинної сировини становить 1,3:1.

Ключові слова: дієтичні добавки, статистичний аналіз, лікарська рослинна сировина.
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ANALYSIS OF THE RANGE OF DIETARY SUPPLEMENTS IN THE MODERN PHARMACEUTICAL 
MARKET OF UKRAINE BASED ON MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS WHICH SUPPORT 

THE FUNCTIONS OF THE DIGESTIVE ORGANS

The aim of the work was to analyze the assortment of dietary supplements of the modern pharmaceutical market of Ukraine based 
on medicinal plant raw materials that affect the digestive organs.

Materials and methods. System-analytical, mathematical-statistical and comparative methods of analysis were used in the work, 
as well as regulatory and legislative documents, sources of scientific literature, Internet sites of pharmacies, websites of companies, 
the directory “Compendium-2021” 2021.

Results. According to the classification of dietary supplements, 1179 items are registered in section 08 “Dietary supplements to food 
products that support the functions of digestive organs”. The largest part has the group of dietary supplements based on plant origin – 63%.

The assortment of dietary supplements based on medicinal plant raw materials was analyzed. The composition of dietary supplements 
to support the function of digestive organs includes raw materials of 109 medicinal plants. Silybum marianum, Chamomilla recutita, 
Mentha piperita, Hypericum perforatum are the most common.

There is a preference for multicomponent dietary supplements – 55% of the total number of analyzed items of dietary supplements 
based on medicinal plant raw materials.

Conclusions. As of July 2021, 1179 items were registered in Ukraine in section 08 “Dietary supplements to food products that 
support the functions of digestive organs”. The largest part has the group of dietary supplements based on plant origin – 63%, among 
them the vast majority has milk thistle – 12%. The ratio of single-component and multi-component dietary supplements based on 
medicinal plant raw materials is 1.3:1.

Key words: dietary supplements, statistical analysis, medicinal plant raw materials.

Вступ. Дієтичні добавки стали предметом все 
більшого глобального обговорення з огляду на еко-
номічні міркування та користь для здоров’я, адже ве-
лика частина населення приймає різноманітні віта-
мінні, мінеральні та трав’яні добавки щодня з метою 
зміцнення здоров’я, профілактики хронічних захво-
рювань, покращання процесів старіння і, зрештою, 
продовження життя (Dwyer, 2018).

Дефіцит мікроелементів та неадекватне харчу-
вання є поширеними явищами, що призводять до 
негативного впливу на здоров’я. Покращання якості 
харчування та/або збагачення їжі є важливими для 
вирішення цієї проблеми, а дієтичні добавки здатні 
задовольнити потреби споживачів. Дієтичні добавки 
можуть виявитися одним із потужних засобів, адже 
особливо значущим є те, що вони можуть посилити 
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дію певних лікарських засобів. Це відкриття може 
призвести до впровадження більш безпечних і ефек-
тивних протоколів для лікування різних захворю-
вань (Massey, 2002).

Дієтичні добавки широко використовуються для 
зміцнення здоров’я та профілактики захворювань, 
іноді з мінімальною науковою підтримкою їх вико-
ристання. Існує потреба в цілеспрямованих дослід-
ницьких зусиллях для кращого вирішення питань 
ефективності, безпеки та якості дієтичних добавок 
(Sadovsky, 2008).

Однак дієтичні добавки не є лікарськими засоба-
ми, хоча вони ширко використовуються для підтрим-
ки функціонального стану організму та регулювання 
функцій різних органів і систем. Дієтичні добавки 
належать до нутрицевтичної та парафармацевтичної 
продукції, а також підлягають безрецептурному від-
пуску з аптеки (Smetanina, 2011). 

Багато нормативних і наукових проблем, які іс-
нують у дослідженнях безпеки, якості та ефектив-
ності дієтичних добавок, є спільними для всіх країн, 
оскільки ринок для них стає все більш глобальним. 
Слід зауважити, що у світовій практиці дієтичні до-
бавки неодноразово ставали об’єктами фальсифіка-
ції, тому точне визначення компонентів важливе для 
захисту здоров’я та очікувань споживачів. Всесвітня 
організація охорони здоров’я (ВООЗ) встановила, 
що лише 25 із 191 країни керуються нормативною 
базою і національною політикою щодо застосування 
дієтичних добавок на основі рослинної сировини, і 
тільки 64 з них регулюють реалізацію, у тому числі 
й Україна.

Нині обіг дієтичних добавок регулюється Зако-
ном України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів». 

Дієтична добавка визначається як харчовий про-
дукт, який застосовується у невеликій кількості до-
датково до звичайного раціону та є концентрованим 
джерелом поживних речовин, виготовлений у перо-
ральній формі (Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia 
Ukrainy vid 09.10.2000 r. No 247.; Zakon Ukrainy vid 
06.08.2019 r. No 771/97-VR)

Ураховуючи зростаючу складність та масштаб-
ність цієї теми, асортимент дієтичних добавок, особ-
ливо на основі лікарської рослинної сировини, по-
требує ретельного вивчення.

Метою роботи є аналіз асортименту дієтичних 
добавок сучасного фармацевтичного ринку України 
на основі лікарської рослинної сировини, які підтри-
мують функції органів травлення.

Матеріали та методи дослідження. У роботі ви-
користано системно-аналітичний, математико-ста-

тистичний і порівняльний методи аналізу, а також 
нормативно-законодавчі документи, джерела науко-
вої літератури, інтернет-сайти аптек, сайти компа-
ній, довідник «Компендіум-2021» 2021 р.

Результати дослідження та їх обговорення.  
Було проаналізовано асортимент дієтичних добавок, 
які використовуються для підтримки функції органів 
травлення. На рис. 1 наведено отримані дані прове-
деного аналізу.

Рис. 1. Співвідношення між джерелами 
походження зареєстрованих дієтичних добавок, 

які підтримують функції органів травлення

Загалом станом на липень 2021 року в Україні 
у розділі 08 «Дієтичні добавки до продуктів харчу-
вання, що підтримують функції органів травлення» 
відповідно до класифікації дієтичних добавок та 
продуктів харчування (Kompendium, 2021) зареє-
стровано 1179 позицій.

Частка дієтичних добавок бактеріального похо-
дження становить 23% (276 позицій), тваринного 
походження – 3% (34 позиції), дієтичних добавок на 
основі грибів – 2% (22 позиції), з дієтичних добавок 
мінерального походження зареєстрована лише одна 
позиція. Найбільшу частку становить група дієтич-
них добавок на основі рослинного походження – 
63% (740 позицій).

Окремо проаналізовано асортимент дієтичних 
добавок на основі лікарської рослинної сировини. 
Встановлено, що до складу дієтичних добавок для 
підтримки функції органів травлення включено си-
ровини 109 лікарських рослин. Найчастіше зустрі-
чаються розторопша плямиста Silybum marianum 
(Bahmani, 2015) (147 позицій), ромашка лікарська 
Chamomilla recutita (Rexhepi, 2021) (88 позицій), 
м’ята перцева Mentha piperita (Mahendran, 2020)  
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(77 позицій), звіробій звичайний Hypericum 
perforatum (Farzollahi, 2020) (68 позицій), льон зви-
чайний Linum crepitans (Akter, 2021) (46 позицій), 
сена Cassia acutifolia (Glushchenko,18) (45 пози-
цій), шипшина звичайна Rosa canina (Olennikov, 
2021) (44 позицій), фенхель звичайний Foeniculum 
vulgare (Singh, 2019) (44 позицій), артишок іспан-
ський Cynara Scolymus (Domínguez-Fernández, 
2021) (41 позиція), календула лікарська Calendula 
officinalis (Abudunia, 2020) (38 позицій), крушина 
ламка Frangula alnus (Sula, 2018) (36 позицій), ма-
теринка звичайна Origanum vulgare (Gayoso, 2018)  
(32 позиції), кріп пахучий Anethum graveolens (Bilen, 
2018) (32 позиції), кукурудза звичайна Zea mays 
(Ma, 2020) (32 позиції), цмин пісковий Helichrysum 
arenarium (Štrbac, 2021) (26 позицій), соя щетини-
ста Glycine max (S Freitas, 2019) (25 позицій), со-
лодка гола Glycyrrhiza glabra (Alagawany, 2019)  

(24 позиції), ананас звичайний Ananas comosus 
(Islam, 2021) (24 позиції), кропива собача Leonurus 
cardiaca (Angeloni, 2021) (23 позиції), кульбаба лі-
карська Taraxacum officinale (Wang, 2019) (21 по-
зиція), чай китайський Thea sinensis (Rana, 2021)  
(19 позицій), папайя Carica papaya (Shahid, 2018) 
(18 позицій), цикорій звичайний Cichorium intybus 
(Janda, 2021) (17 позицій), подорожник великий 
Plantago major (Dimov, 2021) (17 позицій), че-
реда трироздільна Bidens tripartite (Han, 2019) 
(17 позицій), пижмо звичайне Tanacetum vulgare 
(Kavallieratos, 2021) (16 позицій), аїр звичайний 
Acorus calamus (Khwairakpam, 2018) (15 позицій), 
гарбуз звичайний Cucurbita pepo (Lu, 2021) (15 пози-
цій), полин гіркий Artemisia absinthium (Batiha, 2020) 
(15 позицій), чорниця звичайна Vaccinium myrtillus 
(Brasanac-Vukanovic, 2018) (15 позицій). На рис. 2 та 
рис. 3 наведено отримані дані проведеного аналізу. 

Рис. 2. Співвідношення між видами лікарських рослин у складі зареєстрованих 
дієтичних добавок, які підтримують функції органів травлення
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Встановлено, що до однокомпонентних зареє-
строваних дієтичних добавок на основі лікарської 
рослинної сировини, які підтримують функції ор-
ганів травлення, найбільша кількість зі значним 

відривом належить розторопші плямистій Silybum 
marianum (81 позиція). 

Серед однокомпонентних зареєстрованих  
дієтичних добавок льон звичайний Linum crepitans 

Рис. 3. Лікарські рослини у складі зареєстрованих дієтичних добавок (шт),  
які підтримують функції органів травлення
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представлено 34 позиціями, ромашка лікарська 
Chamomilla recutita – 25 позиція. Інші – менше 17. 

Серед багатокомпонентних дієтичних добавок 
очевидна перевага позицій розторопши плямистої 
(66 позицій), ромашки лікарської (63 позиції), м’яти 
перцевої (61 позиція), звіробою звичайного (55 по-
зицій).

Визначено співвідношення однокомпонентних та 
багатокомпонентних дієтичних добавок на основі лі-
карської рослинної сировини (рис. 4). 

Рис. 4. Співвідношення між однокомпонентними 
та багатокомпонентними дієтичними добавками 

на основі лікарської рослинної сировини

Спостерігається кількісна перевага в асортименті 
багатокомпонентних дієтичних добавок, які підтри-
мують функції органів травлення на основі лікар-
ської рослинної сировини – 55%. 

Висновки
1. Дієтичні добавки – предмет глобального 

обговорення з огляду на економічні міркування 
та користь для здоров’я.

2. Станом на липень 2021 року в Україні у 
розділі 08 «Дієтичні добавки до продуктів хар-
чування, що підтримують функції органів трав-
лення» зареєстровано 1179 позицій. Найбільшу 
частку становить група дієтичних добавок на 
основі рослинного походження – 63%. До складу 
дієтичних добавок для підтримки функції органів 
травлення включено сировини 109 лікарських 
рослин, серед яких переважну більшість складає 
розторопша плямиста – 12%.

3. Співвідношення однокомпонентних та 
багатокомпонентних дієтичних добавок на основі 
лікарської рослинної сировини становить 1,3:1.

Перспективи подальших досліджень
Результати проведених досліджень вказують на 

перспективу та необхідність пошуку альтернативної 
лікарської рослинної сировини для створення діє-
тичних добавок, які впливають на функцію органів 
травлення для розширення їх асортименту.
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