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Мета роботи – встановлення обсягів реалізації лікарських засобів із гемостатичною дією та аналіз особливостей реалізації 
кровоспинних засобів рослинного походження.

Матеріали та методи. Ринок та обсяг реалізації кровоспинних засобів дослідили, виконавши контент-аналіз Державного реєстру 
готових лікарських засобів, а також застосувавши аналітичну систему дослідження фармацевтичного ринку «Pharm-Xplorer»/ 
«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

Результати. Проаналізували асортимент зареєстрованих лікарських засобів кровоспинної дії на українському ринку та наявність 
цих препаратів за даними продажів у роздрібному сегменті. Встановили наявність рослинних гемостатичних засобів рослинного 
походження на ринку іноземних держав. Дослідили динаміку продажів препаратів гемостатичної дії та, зокрема, лікарських за-
собів рослинного походження у натуральному та грошовому еквівалентах на фармацевтичному ринку України. Проаналізували 
сегменти медицини, в яких призначають гемостатичні препарати. Визначили обсяги реалізації рослинних засобів кровоспинної 
дії порівняно з іншими гемостатичними препаратами у деяких медичних сегментах.

Висновки. Наявні 76,5 % препаратів від асортименту зареєстрованих торгових назв. На українському ринку відсутні препарати 
рослинного походження з кровоспинною дією зарубіжних виробників. Лідером із продажів у грошовому вираженні є транексамова 
кислота – 33 %. Гемостатичні засоби рослинного походження є нечисленною та низьковартісною групою препаратів. Антигеморагічні 
засоби рослинного походження найчастіше призначають у гінекології, здебільшого їх реалізують через безрецептурні аптечні продажі.

Анализ объемов реализации растительных лекарственных средств с кровоостанавливающим действием
У. В. Карпюк, И. С. Чолак, О. И. Емельянова, В. С. Кисличенко

Цель работы – определение объемов реализации лекарственных средств с гемостатическим действием и анализ особенностей 
реализации кровоостанавливающих средств растительного происхождения.

Материалы и методы. Рынок и объемы реализации кровоостанавливающих средств проанализировали, проведя контент- 
анализ Государственного реестра готовых лекарственных средств, а также по данным аналитической системы исследования 
фармацевтического рынка «Pharm-Xplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

Результаты. Проанализирован ассортимент зарегистрированных лекарственных средств кровоостанавливающего действия на 
украинском рынке и наличие этих препаратов по данным продаж в розничном сегменте. Изучено наличие растительных гемоста-
тических средств растительного происхождения на рынке иностранных государств. Исследована динамика продаж препаратов 
гемостатического действия и, в частности, лекарственных средств растительного происхождения в натуральном и денежном 
эквивалентах на фармацевтическом рынке Украины. Проанализированы сегменты медицины, в которых назначают гемостати-
ческие препараты. Исследованы объемы реализации растительных средств кровоостанавливающего действия по сравнению с 
другими гемостатическими препаратами в некоторых медицинских сегментах.

Выводы. На фармацевтическом рынке есть 76,5 % препаратов от ассортимента зарегистрированных торговых названий. На 
украинском рынке отсутствуют препараты растительного происхождения с кровоостанавливающим действием зарубежных про-
изводителей. Лидером по продажам в денежном выражении является транексамовая кислота – 33 %. Гемостатические средства 
растительного происхождения – малочисленная и недорогая группа препаратов. Антигеморрагические средства растительного 
происхождения чаще всего назначают в гинекологии, в основном их реализуют через безрецептурные аптечные продажи.
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Analysis of sales volumes of herbal remedies with hemostatic effect
U. V. Karpiuk, І. S. Cholak, O. I. Yemelianova, V. S. Kyslychenko

The aim of the study. Determination of sales volumes of drugs with hemostatic action and analysis of sales features of plant hemostatic 
drugs.

Materials and methods. The market research and sales volumes of hemostatic drugs were carried out using the content analysis of 
the State Register of medicines and according to the analytical system of research of the pharmaceutical market Pharm-Xplorer/Pharm 
standard of Proxima Research Company.

Results. The assortment of registered hemostatic drugs on the Ukrainian market and the availability of these drugs according to sales 
data in the retail segment were analyzed. The presence of hemostatic drugs of the plant origin in the market of foreign countries has 
been analyzed. The dynamics of sales of hemostatic medicines and in particular of herbal drugs in natural and monetary equivalents 
in the pharmaceutical market of Ukraine was researched. The segments of medicine in which hemostatic drugs are prescribed were 
analyzed. The volume of sales of herbal means of hemostatic action compared with other hemostatic drugs in some medical segments 
was investigated.

Conclusions. Available 76.5 % of medicine are from the assortment of registered hemostatic drugs. There are no preparations of plant 
origin with hemostatic action of foreign manufacturers in the Ukrainian market. The leader in sales in monetary terms is tranexamic 
acid – 33%. Hemostatic agents of plant origin are in a small and low-grade group of drugs. Antihemorrhagic agents of plant origin are 
most often prescribed in gynecology and are most commonly sold through non-prescription pharmacy sales.

Key words: volumes of sales, hemostatics, plant preparations.
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За даними Державної служби статистики України, за 
останні 10 років рівень захворюваності населення на 
патології, що пов’язані з порушеннями гемостазу, – «Хво-
роби крові і кровотворних органів та окремі порушення 
із залученням імунного механізму» та «Хвороби системи 
кровообігу» (кількість уперше зареєстрованих випадків 
захворюваності на 100 000 населення) зменшився на 
17,7 % та 16,5 % відповідно. Проте, порівняно з даними 
1995 р., рівень захворюваності населення за цими класа-
ми хвороб збільшився майже на 12 % і 60 % відповідно 
[7,9]. Це може бути наслідком зміни клімату, забруднен-
ня довкілля, нервового виснаження особи, постійних і 
тривалих стресів та інших факторів. Статистичні дані 
свідчать про рівень захворюваності населення України, 
коли є необхідність у постійному вдосконаленні підходів 
до лікування та впровадженні нових схем фармакотерапії 
для лікування, корекції порушень гемостазу.

Відзначимо важливість маркетингових досліджень 
ринку лікарських засобів (ЛЗ) із кровоспинною дією. 
Особливо потребує уваги встановлення місця рослин-
них препаратів у цій групі. Звісно, що вони не можуть 
повністю замінити синтетичні ліки, але мають важливе 
значення в лікуванні цих хвороб.

Мета роботи
Встановлення обсягів реалізації лікарських засобів із 
гемостатичною дією та аналіз особливостей реалізації 
кровоспинних засобів рослинного походження.

Матеріали і методи дослідження
Здійснили контент-аналіз Державного реєстру готових 
ЛЗ, Державного формуляра ЛЗ, Дослідницкої компанії 
«Моріон», Компендіуму станом на грудень 2017 р. 
Динаміку продажу препаратів рослинного походження 
вивчали за даними аналітичної системи дослідження фар-

мацевтичного ринку «Pharm-Xplorer»/«Фармстандарт» 
компанії «Proxima Research» протягом 2016–2017 рр.

Результати та їх обговорення
Згідно з АТС-класифікацією, засоби, що впливають на 
гемостаз, належать до групи В, яка представлена під-
групами 2 рівня: В01 «Антитромботичні засоби»; В02 
«Антигеморагічні засоби»; В03 «Антианемічні засоби»; 
В05 «Кровозамінники та перфузійні розчини»; В06 «Інші 
гематологічні засоби».

ЛЗ підгрупи B02 «Антигеморагічні засоби» пред-
ставлені двома підгрупами 3 рівня: В02А «Інгібітори 
фібринолізу» та В02В «Вітамін К та інші гемостатичні 
засоби» [12].

Серед наведених підгруп 3 рівня підгрупа В02В 
включає рослинні препарати – «Гемостатичні засоби 
рослинного походження» В02В Х06**. Асортимент В02В 
Х06** «Гемостатичних засобів рослинного походження» 
нечисленний, становить 8 позицій – 12,5 % у В02 групі 
2 рівня «Антигеморагічні засоби», до якої належать 64 
препарати (табл. 1) [9].

Препарати В02В Х06** на українському ринку пред-
ставлені перцю водяного екстрактом рідким (3 вироб-
ники), кропиви листям (3 виробники), деревію травою 
(2 виробники) [3,8,11]. Жодний іноземний виробник не 
надає на український ринок препарати рослинного похо-
дження з кровоспинною дією. Це може бути пов’язано 
з багатьма факторами, мінливими для кожної країни, 
які впливають на споживання лікарських засобів і при-
значення медикаментозної терапії. До таких факторів 
належать: соціально-економічні умови у країні, медичні 
та культурні традиції, рівень санітарно-гігієнічної освіти 
пацієнтів, особливості структури, організації роботи та 
фінансування служби охорони здоров’я, особливості сис-
тем соціального забезпечення та медичного страхування, 
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законодавчої системи, рівень розвитку фармацевтичної 
промисловості, характер діяльності фармацевтичних 
компаній на ринку тощо. Так, наприклад, аналіз Реєстру 
зареєстрованих препаратів на європейському фарма-
цевтичному ринку вказує на відсутність гемостатиків 
рослинного походження [13]. Серед зареєстрованих пре-
паратів гемостатичної дії у США також відсутні препа-
рати рослинного походження [14]. На фармацевтичному 
ринку Російської Федерації група В02В Х представлена 
рідким екстрактом і травою водяного перцю [1,2].

Український ринок лікарських засобів сформований 
двома сегментами: роздрібним і госпітальним. Препарати 
групи В належать до трійки лідерів за обсягами госпі-
тальних закупівель (17,9 % у грошовому вираженні та 

31,6 % у натуральному від загальних обсягів реалізації). 
Підгрупа В02 «Антигеморагічні засоби» становить 8 % 
(майже 161 млн грн) від загального обсягу сегмента, що 
відповідає 3 місцю щодо інших підгруп АТС-класифі-
кації 2 рівня [5,6,10,11]. Виявили, що в натуральному 
вираженні всередині групи В підгрупа В02 становить 
майже 3 % сегмента (майже 18 млн уп.) від загального 
обсягу, що відповідає 4 місцю в сегменті з 5 [5,6,10,11]. 
Отже, реалізація препаратів, що належать до підгрупи 
В02, в натуральному показнику перевищує реалізацію 
цих препаратів у грошовому. Тому вони мають великий 
попит і низьку ціну. Це може бути пов’язано з тим, що 
здебільшого їх виробляють вітчизняні виробники, части-
на з цих ліків має рослинне походження.

Таблиця 1. Розподіл лікарських засобів у підгрупі В02 «Антигеморагічні засоби»

Класифікаційна категорія

Кількість торгових назв препаратів без урахування  
форм випуску та дозування

Кількість  
зареєстрованих 
препаратів

Кількість  
препаратів  
на ринку

Частка препаратів  
на ринку від 
зареєстрованих, %

В02А Інгібітори фібринолізу

В02А А  
Амінокислоти

В02А А01 Кислота амінокапронова 8 8 100

В02А А02 Кислота транексамова 15 12 80

В02А В  
Інгібітори протеїназ

В02А В01 Апротинін 3 3 100

В02А В Улінастатин 1 – 0

В02В Вітамін К та інші гемостатичні засоби

B02B A  
Вітамін К

B02B A01 Фітоменадіон 1 1 100

B02B A01 Менадіон 1 1 100

B02B С  
Гемостатичні засоби 
для місцевого 
застосування

B02B С30 Фібриноген людський 1 1 100

B02B С50** Інші засоби 1 1 100

B02B D  
Фактори згортання 
крові

B02B D01 Комбінація факторів згортання IX, II, 
VII, X 1 1 100

B02B D02 Фактор згортання VIII 6 2 35

B02B D03 Засоби, що виявляють конкуруючі 
властивості по відношенню до інгібітора фактора 
згортання VIII

1 1 100

B02B D04 Фактор згортання IX 4 2 50

B02B D06 Фактор Фон Віллебранта у комбінації з 
фактором згортання VIII 4 3 75

B02B D09 Нонаког альфа 1 0 0

Ептаког альфа 1 1 100

B02B X Інші 
гемостатичні засоби 
для системного 
застосування

B02B X01 Етамзилат 5 4 80

B02B X05 Ельтромбопаг 1 1 100

B02B X06** Гемостатичні засоби рослинного 
походження 8 7 85

Рекомбінантний тромбопоетин людини 1 – 0

Загалом: 64 49 76,5
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Проаналізували наявність ЛЗ кровоспинної дії на 
українському ринку за даними продажів у роздрібному 
сегменті відповідно до зареєстрованих [3,4,8,11]. Вста-
новили, що кровоспинні ЛЗ наявні на ринку в кількості 
52 торгові назви, що становить 76,5 % від зареєстрованих 
торгових назв (не враховуючи форми відпуску та дозу-
вання) (табл. 1).

Надалі проаналізували тенденції споживання ЛЗ В02 
«Антигеморагічні засоби». Обсяг реалізації В02А «Інгі-
бітори фібринолізу» у грошовому вираженні дорівнював 
70 % від загального обсягу реалізації, в натуральному – 
майже 40 %. Підгрупи В02В «Вітамін К та інші гемоста-
тичні засоби» – 30 % у грошовому вираженні та майже 
60 % у натуральному.

Підгрупа В02А А «Амінокислоти» посідає перше місце 
за реалізацією у грошовому виваженні (45 %) серед усіх 
препаратів групи В02, а в натуральному вираженні ліде-

ром за реалізацією є підгрупа В02В Х «Інші гемостатичні 
засоби» (52 %) (рис. 1).

Виділили 5 лідерів підгруп 5 рівня за обсягами реалі-
зації у грошовому (рис. 2) та натуральному еквіваленті 
(рис. 3).

У грошовому вираженні лідерами є В020А А02 «Тра-
нексамова кислота»; В020А В01 «Апротинін»; В02В 
Х01 «Етамзилат»; В02А А01 «Амінокапронова кис-
лота»; B02B X06** «Гемостатичні засоби рослинного 
походження».

B02B X06** «Гемостатичні засоби рослинного похо-
дження»; В02А А01 «Амінокапронова кислота»; В02В 
Х01 «Етамзилат»; В020А А02 «Транексамова кислота»; 
В020В А02 «Менадіон» є лідерами за обсягами реалізації 
в натуральному вираженні.

Треба відзначити, що B02B X06** «Гемостатичні за-
соби рослинного походження» у грошовому вираженні 
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Рис. 1. Розподіл обсягів реалізації препаратів антигеморагічної дії в підгрупах В02А і В02В.
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Рис. 2. Розподіл обсягів реалізації препаратів кровоспинної  Рис. 3. Розподіл обсягів реалізації препаратів кровоспинної 
дії в підгрупах 5 рівня В02 (грошовий еквівалент). дії в підгрупах 5 рівня В02 (натуральний еквівалент).
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посідають 5 місце (4,5 %), а у натуральному лідирують, 
становлячи 44 % від загального обсягу реалізації всіх 
препаратів В02.

Аналізуючи особливості реалізації препаратів підгрупи 
В02, доцільно виявити галузі медицини, в яких частіше 
призначають препарати цієї групи. Серед виявлених 
медичних напрямів препарати групи В02 призначають 
у гінекології, анестезіології, хірургії, терапії, неврології, 
офтальмології, педіатрії, гастоентерології, отоларин-
гології, урології, алергології/пульмонології, ортопедії/
травматології, дерматології/венерології, кардіології, ен-
докринології. Найчастіше їх застосовують у гінекології, 
анестезіології та хірургії (табл. 2).

Аналіз розподілу реалізації препаратів підгрупи В02 
серед виявлених медичних напрямів (рецептурних) і 
вільних (безрецептурних) продажів показав, що гінеко-
логія має найбільшу реалізацію у грошовому вираженні – 
37,6 %, а в натуральному переважають обсяги реалізації 
препаратів В02 у вільних продажах – 40,6 % (табл. 2).

Також встановили частку (у %), яку становлять гемос-
татичні засоби рослинного походження в тих напрямах 
медицини, де найбільше застосовують препарати групи 
В02 (гінекологія та анестезіологія) та в безрецептурних 
продажах. Виявили, що препарати рослинного походження 
становлять майже 70 % серед реалізованих препаратів 
через вільні продажі від загального обсягу реалізації 
(40,6 %). У гінекології обсяги реалізації препаратів рослин-
ного походження в натуральному вираженні також станов-
лять чималу кількість – 46,5 % від загальних 25,4 % галузі.

Отже, препарати рослинного походження найчастіше 
призначають у гінекології, найбільше їх реалізують через 
безрецептурні продажі через їхню специфічну ефектив-
ність і низьку вартість.

Рослинні препарати належать до нечисленної групи 
гемостатиків, але мають великий попит. Це може бути 
пов’язано з їхнім походженням, формами випуску, а 
також локальним виробництвом.

Висновки
1. Аналіз асортименту на українському ринку лікарських 

засобів кровоспинної дії свідчить про наявність 76,5 % 
препаратів від загального обсягу зареєстрованих торгових 
назв (без урахування форм відпуску та дозування).

2. На українському ринку відсутні препарати рос-
линного походження з кровоспинною дією зарубіжних 
виробників.

3. Лідером із продажів у грошовому вираженні є група 5 
рівня антигеморагічних засобів В020А А02 «Транексамо-
ва кислота» – 33 %. Однак нечисленна та низьковартісна 
група препаратів рослинного походження B02B X06** 
«Гемостатичні засоби рослинного походження» є най-
більш споживаною серед гемостатичних ЛЗ.

4. Результати аналізу рівня попиту на ЛЗ підгрупи В02 
«Антигеморагічні засоби» в різних медичних напрямах 
свідчить, що ЛЗ рослинного походження найчастіше 
призначають у гінекології, здебільшого реалізуються 
через безрецептурні аптечні продажі.

Перспективи подальших досліджень. Результати є 
передумовою для розроблення та створення ефективних 
вітчизняних лікарських препаратів із кровоспинною дією 
на основі рослинної сировини.
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Таблиця 2. Обсяги реалізації препаратів підгрупи В02 в деяких медичних напрямах та шляхом безрецептурних продажів

Напрям
Препарати підгрупи В02,  
% від загального обсягу реалізації

Препарати рослинного походження підгрупи 
В02, % від обсягу реалізації напряму

обсяг реалізації, грн. обсяг реалізації, уп. обсяг реалізації, грн. обсяг реалізації, уп.

Вільні продажі 14,2 40,6 21,7 69,3

Гінекологія 37,6 25,4 3,0 46,5

Анастезіологія 21,9 14,2 0 0

Хірургія 11,9 8,0 – –

Інші напрямки медицини 14,4 11,8 – –

–: напрямок не аналізували.
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