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Вступ  

Висока мінливість і складність сучасного світу призводять до того, що 

стреси стають постійними «супутниками» як жінок, так і чоловіків. Стрес 

вважається одним з головних факторів ризику для кар’єрного зростання, 

благополуччя і здоров’я сучасної жінки. Тривалий стрес є причиною 80% 

захворювань, в т.ч. цукровий діабет; ревматоїдний артрит, який призводить до 

хронічного запалення суглобів, вражаючи і серцевий м’яз; безпліддя; розсіяний 

склероз; червоний вовчак тощо. Крім того, через тривалий стрес у пошуку 

позитивних відчуттів жінки починають зловживати психоактивними 

речовинами (алкоголем, тютюном, наркотичними засобами тощо), внаслідок 

чого формується залежність до них [10, 11, 13, 14, 16, 17]. 

Стресам найбільш часто піддаються жінки у зв’язку із своїм емоційним 

сприйняттям. До основних причин, які спричиняють виникнення стресу у 

жінок, відносяться: зміни життя, робота, фінансові проблеми (борги), розлади 

здоров’я (хвороба), діти і сім’я, нездатність прийняти невизначеність, 

негативний внутрішній діалог, нереалістичні очікування, відсутність 

впевненості в собі, висока зайнятість, песимізм, труднощі у відносинах, 

прагнення до досконалості [15].  

Але найголовнішою причиною стресів на Україні є складність політичної 

та економічної ситуації, а також ті події, які відбуваються на східній території 

(Донецька і Луганська області) та в АР Крим. Це призвело до того, що жінки 

постійно перебувають під впливом гострого і хронічного стресу, який накладає 



серйозний відбиток на психічний стан як тих, хто перебуває в зоні бойових дій, 

так і на тих, хто залишився поза її межами. Окрему категорію складають жінки-

біженці та переселенці з дітьми, які втратили рідних, майно, житло і роботу в 

зоні бойових дій та в стресовому стані вимушені адаптуватися до нових умов, 

часто починаючи все спочатку [8].  

Отже, вище наведене стало підґрунтям для вивчення асортименту 

лікарських засобів (ЛЗ) для фармакотерапії стресу у жінок, що знаходяться в 

обігу на фармацевтичному ринку України і відпускаються без рецепта лікаря на 

засадах фармацевтичного права, що і склало мету наших досліджень. 

Матеріалом дослідження виступали дані наукової літератури (опрацьовано 

більше 8 джерел); інтернет-ресурси (опрацьовано більше 7 сайтів); чинні 

нормативно-правові документи України (опрацьовано 2 накази МОЗ України); 

інструкції для медичного застосування ЛЗ для лікування стресових станів (53). 

В ході дослідження використовувалися системний, нормативно-правовий і 

документальний методи аналізу. 

 

1. Сучасний стан проблеми  

Поняття «стрес» введено в обіг наукових термінів канадським фізіологом 

Гансом Сельє в 1936 р., під яким слід розуміти стан фізіологічної або 

психологічної напруги, зумовлений несприятливими чинниками, розумовими, 

емоційними, зовнішніми або внутрішніми, які спрямовані на порушення 

функцій організму і яких організм природно намагається уникнути [12].  

За статистичними даними в Америці [9]: 

• 90% осіб страждають хронічною діареєю (колітами) внаслідок стресу; 

• причиною 50% всіх смертей в США є серцеві напади і різні 

кардіологічні захворювання, що виникають внаслідок стресу; 

• більше 40 млн. американців страждають від головних болів і близько 10 

млн. від мігрені, викликаних стресом; 

• 30 млн. американців страждають безсонням внаслідок стресу; 

• близько 24 млн. американців зловживають наркотичними засобами, а 10 



млн. – алкоголем для зняття стресу і напруги; 

• близько 15 тис. смертей на рік і близько 2 млн. травм із втратою 

працездатності відбувається на виробництві внаслідок проблем емоційного 

характеру. 

Проте, точних статистичних даних щодо поширеності стресових розладів в 

Україні немає, тому залишається тільки уявити, які наслідки для здоров’я 

населення спричинили ті події, що були в українській історії і мали масовий 

психологічно-травмуючий характер: голодомор, війна, репресії, аварія на 

Чорнобильській АЕС, «майдан», збройні конфлікти, переміщення населення 

тощо.  

 

2. Особливості застосування безрецептурних лікарських засобів для 

фармакотерапії стресу у жінок 

Відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) 

стресові розлади класифікуються як F43 «Реакція на тяжкий стрес та розлад 

адаптації». Реакція на тяжкий стрес та розлад адаптації – це розлади, що є 

прямим наслідком гострого тяжкого стресу або тривалої психогенної 

травматизації, що призводять до порушення адаптації та викликають проблеми 

соціального функціонування. Також прояви хронічного стресу є і в інших 

рубриках МКХ-10, зокрема синдром емоційного вигоряння кодується як Z73.0 

«Стан вітального виснаження» і не розглядається як розлад [4].  

У відповідь на стрес у жінок можуть спостерігатися невідкладні стани, що 

потребують негайного звернення до лікаря, а саме [6]:  

• біль в грудях, який віддає в руку, шию, щелепу (особливо в ліву 

половину тіла) і триває більше 20 хвилин; 

• реакція на стрес супроводжується важкою задишкою, ускладненням 

дихання, нерівномірним або прискореним серцебиттям, високим артеріальним 

тиском; 

• з часом відмічається збільшення інтенсивності будь-якого болю, що 

виникає у відповідь на стрес; 



• у відповідь на стрес відмічається значне (вище 38°С) підвищення 

температури тіла; 

• реакція на стрес супроводжується сильним головним болем з раптовим 

розвитком неврологічних симптомів (ускладнення мови, рухів, тремтіння 

кінцівок тощо) або порушенням свідомості; 

• тривожні стани, що виникають внаслідок стресу, супроводжуються 

панічними настроями, страхами, фобіями, депресією; 

• тривожний стан виникає натще або після фізичного навантаження (часто 

відмічається при цукровому діабеті); 

• при проносі, що виник у відповідь на стрес, відмічаються кров’яні 

прожилки в калі; 

• вагітність. 

Проте, жінка зі стресовими розладами часто звертається не до лікаря, а до 

провізора по ліки для полегшення симптомів стресу, які вона розпізнала 

самостійно. В такому разі згідно чинного фармацевтичного законодавства 

України [5–7] провізор (фармацевт) в рамках здійснення фармацевтичної опіки 

має право надати необхідну інформацію щодо відповідального самолікування 

та відпустити без рецепта лікаря тільки ЛЗ для симптоматичного лікування 

стресу. До таких ЛЗ відносяться: 1) засоби, що діють на нервову систему 

(гліцин); 2) анксіолітики (мебікар); 3) антидепресанти рослинного походження  

(діюча речовина ‒ гіперицин); 4) снодійні та седативні засоби рослинного 

походження (валеріана лікарська, пустирник звичайний, пасифлора інкарнатна). 

Слід відмітити, що застосування БЛЗ для фармакотерапії стресу у жінок 

має певні особливості (табл. 1). 

Таблиця 1 

Особливості застосування безрецептурних лікарських засобів для 

фармакотерапії стресу у жінок 

№ 

з/п 

INN Торгова назва Особливості застосування 



Психолептичні засоби 

1. Мебікар 

Адаптол 

Мебікар 

Транквілар 

При застосуванні мебікару можливе зниження 

артеріального тиску і температури тіла, що 

нормалізуються самостійно і не потребує 

відміни препарату. При застосуванні великих 

доз можливі диспептичні розлади. 

Протипоказаннями до застосування є 

індивідуальна чутливість до компонентів 

препарату, вагітність, період годування 

груддю, дитячій вік. Препарат не 

рекомендується вживати пацієнтам, робота 

яких пов’язана з керуванням потенційно 

небезпечними механізмами і автомобілем. 

Снотворні та седативні засоби 

2. 
Валеріана 

лікарська 

Валевігран 

Валерика 

Валеріана 

Валеріана 

форте 

Валеріани 

екстракт 

Валеріани 

кореневища з 

коренями 

Валеріани 

настойка 

Препарати валеріани можуть посилювати дію 

алкоголю, седативних, снодійних, 

аналгетичних,  спазмолітичних та 

анксіолітичних препаратів. Не слід 

застосовувати пацієнтам із рідкісними 

спадковими формами непереносимості 

галактози, недостатністю лактази або 

синдромом мальабсорбції глюкози-галактози.  

Препарат містить глюкозу, що необхідно 

враховувати хворим на цукровий діабет. 

Препарати валеріани мають жовчогінну дію і 

стимулюють секрецію залоз шлунково-

кишкового тракту. Пацієнтам, які мали тяжке 

порушення функції печінки або перенесли 

тяжке захворювання печінки в минулому, слід 

бути обережними при прийомі препарату. 



Може мати місце специфічна чутливість до 

запаху валеріани. Препарат містить 

азобарвник  жовтий захід (Е 110), який може 

спричинити алергічну реакцію. 

Протипоказаннями до застосування препарату 

є підвищена чутливість до валеріани та/або до 

інших компонентів препарату; депресія або 

інші стани, що супроводжуються 

пригніченням діяльності центральної нервової 

системи. Під час застосування препарату 

необхідно утримуватись від вживання 

алкогольних напоїв. Не рекомендується 

застосовувати препарат у період вагітності 

або годування груддю через недостатність 

даних щодо безпеки застосування. При 

застосуванні препарату слід утримуватися від 

керування транспортними засобами та роботи 

з потенційно небезпечними механізмами. 

3. 
Пустирник 

звичайний 

Пустирника 

настойка 

Пустирника 

трава 

Протипоказаннями до застосування є 

підвищена чутливість до препарату; 

виразкова хвороба шлунку та 

дванадцятипалої кишки; ерозивний гастрит 

(фаза загострення); дитячий вік до 18 років; 

артеріальна гіпотензія, брадикардія; 

вагітність, період лактації.  

4. Гіперицин 

Геларіум 

гіперикум 

Гіперфлав 

Депривіт 

Деприм 

У жінок в період лікування препаратами на 

основі гіперицину слід уникати інтенсивного 

УФ-опромінення (довготривалі сонячні 

ванни, УФ-лампи, солярій). Застосування 

препарату не впливає на здатність керувати 



форте транспортом та іншими механізмами. Але 

слід враховувати можливість впливу на 

психоемоційний стан пацієнта, особливо при 

поєднанні з іншими препаратами 

(транквілізаторами) чи алкоголем. 

Протипоказаннями до застосування є 

фотосенсибілізація в анамнезі; підвищена 

чутливість до препарату; вагітність і лактація; 

вік до 12 років. 

5. 
Пасифлора 

інкарнатна 
Алора 

З обережністю застосовують при тяжких 

захворюваннях шлунково-кишкового тракту. 

Під час лікування препаратом не слід вживати 

алкогольні напої. Немає даних щодо 

застосування препарату в періоди вагітності і 

годування груддю, тому слід зважити 

очікувану користь застосування препарату 

для матері з можливим ризиком для дитини. 

Слід утримуватися від керування 

транспортом і працювати з потенційно 

небезпечними механізмами. При одночасному 

застосуванні з барбітуратами і 

транквілізаторами посилюється седативний і 

снодійний ефекти препарату. Слід уникати 

одночасного застосування з дисульфірамом. 

Засоби, що діють на нервову систему 

6. Гліцин 

Гліцин 

Гліцисед 

 

У пацієнтів, схильних до гіпотензії, можливе 

зниження артеріального тиску, тому гліцин 

призначають в нижчих дозах і при умові 

постійного контролю артеріального тиску. 

Гліцин знижує токсичність 



антиконвульсантів, антипсихотичних засобів, 

антидепресантів, протисудомних засобів. При 

поєднанні зі снодійними, транквілізаторами 

та антипсихотичними засобами посилюється 

ефект гальмування центральної нервової 

системи. Повідомлень про вплив на здатність 

керувати автомобілем і використовувати 

технічне обладнання немає. 

Протипоказаннями до застосування 

виступають індивідуальна непереносимість 

препарату та підвищена чутливість до 

окремих його компонентів; діти віком до 1 

року. Немає даних щодо безпеки застосування 

ЛЗ під час вагітності та лактації. 

 

Виходячи з даних табл. 1, застосування досліджуваних без рецептурних 

лікарських засобів (БЛЗ) протипоказано жінкам під час вагітності та лактації. 

Спиртовмісні настоянки не призначають дітям до 3 років, вагітним, жінкам, які 

лікуються від алкогольної залежності, оскільки вони можуть посилювати дію 

алкоголю, в окремих випадках питання доцільності призначення  вирішує лікар. 

 

3. Вивчення асортименту безрецептурних лікарських засобів для 

фармакотерапії стресу у жінок 

За результатами аналізу асортименту БЛЗ для фармакотерапії стресу у 

жінок встановлено, що станом на 01.01.2015 р. на фармацевтичному ринку 

України зареєстровано 53 торгівельні назви [1–3]. Найбільший відсоток 

(30,18%) склали БЛЗ з терміном дії реєстраційного посвідчення 2012–2017 рр., 

що представлено на рис. 1. 



 
Рис. 1. Розподіл БЛЗ для фармакотерапії стресу у жінок в залежності від 

терміну дії реєстраційного посвідчення 

 

При вивченні режиму контролю (табл. 2) ЛЗ для фармакотерапії стресу за 

міжнародними непатентованими назвами (INN) з’ясовано, що за клініко-

фармакологічною групою більшість (71,70%) становлять снотворні та седативні 

засоби; за профілем безпеки дії на організм пацієнта всі ЛЗ відносяться до 

загальної класифікаційно-правової групи, а за номенклатурно-правовою групою 

всі ЛЗ відпускаються без рецепта лікаря [5]. 

Таблиця 2 

Структура режиму контролю ЛЗ для фармакотерапії стресу у жінок 

№ 

з/п 

INN Клініко-

фармакологічна група 

(%) 

Класифікаційно-

правова група 

(%) 

Номенклатурно-

правова група 

(%) 

1. Гліцин Засоби, що діють на 

нервову систему 

(7,55%) 

Загальна 

(100%) 

Безрецептурна 

(100%) 

2. Мебікар Психолептичні засоби 

(13,20%) 

3. Гіперицин Антидепресанти 

рослинного 

походження (7,55%) 

4. Валеріана 

лікарська* 
Снотворні та седативні 

засоби (71,70%) 
5. Пустирник 

7,55% 13,21% 

30,18% 28,30% 

7,55% 
13,21% 2010-2015 рр. 

2011-2016 рр. 
2012-2017 рр. 
2013-2018 рр. 
2014-2019 рр. 
2015-2020 рр. 



звичайний 

6. Пасифлора 

Примітка: * – синонімічне найменування  

 

З’ясовано, що до БЛЗ для фармакотерапії стресу у жінок увійшло 6 

міжнародних непатентованих назв (INN), що відповідає 53 торговим назвам ЛЗ. 

Характеристика БЛЗ за АТС-класифікацією, міжнародною непатентованою 

назвою (INN), торговою назвою, лікарською формою та виробником 

представлена у табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Характеристика БЛЗ для фармакотерапії стресу 

№ 

з/п 

INN Торгова 

назва 

Форма випуску Виробник 

N05 Психолептичні засоби 

N05ВХ05 Мебікар 

1 

Мебікар 

Мебікар ІС 

Таблетки по 0,5 г №10 

(10х1), №20 (10 х 2) у 

блістерах 

ТДВ "ІНТЕРХІМ", 

м. Одеса, Україна 

2 Мебікар ІС 
Таблетки по 0,3 г №20 

(10х2) у блістерах 

ТДВ "ІНТЕРХІМ", 

м. Одеса, Україна 

3 Адаптол 
Капсули по 300 мг №20 

(10х2) у блістерах 
АТ "Олайнфарм", Латвія 

4 Адаптол 
Таблетки по 300 мг 

№20 (10х2) у блістерах 
АТ "Олайнфарм", Латвія 

5 Адаптол 
Таблетки по 500 мг 

№20 (10х2) у блістерах 
АТ "Олайнфарм", Латвія 

6 
Транквілар 

ІС 

Таблетки по 0,3 г №20 

(10х2) у блістерах 

ТДВ "ІНТЕРХІМ", 

м. Одеса, Україна 



7 Транквілар 

Порошок (субстанція) у 

пакетах подвійн. із 

плівки поліетил. для 

виробн. нестер. лік. 

форм 

ТДВ "ІНТЕРХІМ", 

м. Одеса, Україна 

N05CM Інші снотворні та седативні засоби 

N05CM09  Валеріана 

8 

Валеріана 

лікарська

* 

Валеріана 

форте 

Таблетки, вкриті плівк. 

оболонкою, по 40 мг 

№50 (10х5) у блістерах 

ПАТ "Київмедпрепарат", 

м. Київ, Україна 

9 
Валеріани 

екстракт 

Таблетки, вкриті 

оболонкою, по 20 мг 

№50 (10х5), № 50 у 

блістерах 

ПАТ "Галичфарм", 

м. Львів, Україна 

10 
Валеріани 

екстракт 

Таблетки, вкриті 

оболонкою, по 0,02 г 

№50 у флаконах 

ВАТ "Борисовський 

завод мед. препаратів", 

м. Борисов, Мінська 

обл., Республіка 

Білорусь 

11 
Валеріани 

настойка 

Настойка по 25 мл у 

флаконах 

ПАТ "Біолік", 

м. Ладижин, Вінницька 

обл., Україна / ДП 

"Експериментальний 

завод мед. препаратів  

ІБОНХ НАН України",  

м. Київ, Україна 

12 
Валеріани 

настойка 

Настойка по 25 мл або 

по 30 мл у флаконах 

ДП "Експериментальний 

завод мед. препаратів  

ІБОНХ НАН України",  



м. Київ, Україна 

13 

Валеріани 

кореневища 

з коренями 

Кореневища з коренями 

по 50 г у пачках з 

внутр. пакетом, по 1,5 г 

у фільтр-пакетах №20 

ПрАТ ФФ "Віола", 

м. Запоріжжя, Україна 

14 
Валеріани 

настойка 

Настойка по 25 мл у 

флаконах в пачці або 

без пачки 

ПрАТ ФФ "Віола", 

м. Запоріжжя, Україна 

15 
Валеріани 

настойка 

Настойка для перор. 

застосув. по 25 мл у 

флаконах або по 25 мл 

у флаконі в пачці 

ТОВ "ДКП 

"Фармацевтична 

фабрика", м. Житомир, 

Україна 

16 Валевігран 

Капсули по 50 мг №20 

(10х2) у блістерах у 

пачці 

ПАТ НВЦ 

"Борщагівський ХФЗ",  

м. Київ, Україна 

17 Валерика 

Настойка по 25 мл у 

флак. або флак.-

крапельн. №1 у пачці 

ПАТ НВЦ 

"Борщагівський ХФЗ",  

м. Київ, Україна 

18 Валерика 

Капсули по 350 мг №20 

(10х2) у блістерах у 

пачці 

ПАТ НВЦ 

"Борщагівський ХФЗ",  

м. Київ, Україна 

19 Валеріана 

Настойка для перор. 

застосув. по 25 мл у 

флаконах-крапельницях 

ПАТ "Лубнифарм", 

м. Лубни, Полтавська 

обл., Україна 

20 

Валеріани 

кореневища 

з коренями 

Кореневища з коренями 

по 50 г у пачках з 

внутрішнім пакетом 

ПАТ "Лубнифарм", 

м. Лубни, Полтавська 

обл., Україна 

21 
Валеріани 

кореневища 

Кореневища з коренями 

по 50 г, або по 100 г у 

ПрАТ "Ліктрави", 

м. Житомир, Україна 



з коренями пачках з внутрішнім 

пакетом, по 1,5г у 

фільтр-пакетах № 20 у 

пачках або у пачках  з 

внутрішнім пакетом 

22 
Валеріани 

настойка 

Настойка по 25 мл у 

флак.-крап.; 

по 30 мл у флак. 

Доч. підпр. "Агрофірма 

"Ян" ПП "Ян", с. 

Немиринці, Ружинський 

р-н, Житомирська обл., 

Україна 

23 
Валеріани 

настойка 

Настойка по 20 мл у 

флак.-крап., по 30 мл у 

флак. 

КП  "Луганська обласна 

"Фармація", ФФ, 

м. Луганськ, Україна 

24 
Валеріани 

настойка 

Настойка для перор. 

застосув. по 50 мл у 

флак. скляних або по 25 

мл у флак. полімерн., 

укупорені пробками-

крапельн. та кришками 

полімерн. 

Публічне акціонерне 

товариство "Біолік", 

м. Ладижин, Вінницька 

обл., Україна 

25 
Валеріани 

настойка 

Настойка по 25 мл у 

флаконах 

ПАТ "Фітофарм", 

м. Артемівськ, Донецька 

обл. Україна 

26 
Валеріани 

екстракт 

Таблетки, вкриті 

оболонк., по 20 мг  №50 

у флак., №50 у бліст. 

ПАТ "Фітофарм", 

м. Артемівськ, Донецька 

обл., Україна 

27 
Валеріани 

настойка 

Настойка по 25 мл у 

флак.-крап. або флак. (у 

пачці або без пачки) 

ТОВ "Тернофарм", 

м. Тернопіль, Україна 



28 Валеріана 

Таблетки, вкриті 

оболонкою, по 30 мг  

№30 (10х3), №100 

(20х5) у блістерах 

МЕДИКА АД, Болгарія 

29 
Валеріани 

екстракт 

Таблетки, вкриті обол., 

по 20 мг №10, № 50 у 

бліст.; № 50 у контейн. 

ПАТ "Лубнифарм", 

м. Лубни, Полтавська 

обл., Україна 

N05CM20 Препарати пустирника 

30 

Пустирн

ик 

звичайни

й* 

Пустирника 

настойка 

Настойка по 25 мл 

флаконах 

ДП "Експериментальний 

завод мед. препаратів  

ІБОНХ НАН України",  

м. Київ, Україна 

31 
Пустирника 

настойка 

Настойка по 25 мл у 

флак.-крап.,  по 30 мл у 

флак. 

Доч. підпр. "Агрофірма 

"Ян" ПП "Ян", Україна 

32 
Пустирника 

настойка 

Настойка по 25 мл у 

флаконах № 1 

ПрАТ Фармацевтична 

фабрика "Віола", 

м. Запоріжжя, Україна 

33 
Пустирника 

трава 

Трава по 50 г або по 

100 г у пачці з внутр. 

пакетом; по 1,5 г у 

фільтр-пакеті №20 у 

пачці 

ПрАТ Фармацевтична 

фабрика "Віола", 

м. Запоріжжя, Україна 

34 
Пустирника 

настойка 

Настойка по 25 мл у 

флаконах 

ПАТ "Фітофарм", 

м. Артемівськ, Донецька 

обл., Україна 

35 
Пустирника 

настойка 

Настойка по 25 мл у 

флаконах-крапельницях 

ТОВ "Тернофарм", 

м. Тернопіль, Україна 

36 Пустирника Настойка д/внутр. ПАТ "Лубнифарм", 



настойка застосув., по  25 мл у 

флак. 

м. Лубни, Полтавська 

обл., Україна 

37 
Пустирника 

трава 

Трава по 50 г або по 

100 г у пачках з внутр. 

пакетом, по 1,5 г у 

фільтр-пакетах №20 у 

пачці 

ПАТ "Лубнифарм", 

м. Лубни, Полтавська 

обл., Україна 

38 
Пустирника 

настойка 

Настойка по 25 мл, 40 

мл, 50 мл, 100 мл у 

флаконах № 1 

ЧП «Кілафф», 

 м. Докучаєвськ, 

Донецька обл., Україна 

39 
Пустирника 

настойка 

Настойка по 25 мл або 

по 40 мл у флаконах 

ПАТ "Біолік", 

м. Ладижин, Вінницька 

обл., Україна/ 

ДП "Експериментальний 

завод мед. препаратів  

ІБОНХ НАН України",  

м. Київ, Україна 

40 
Пустирника 

трава 

Трава (субстанція) в 

мішках, тюках, кіпах 

для виробн. нестер. лік. 

форм 

ПрАТ "Ліктрави", 

м. Житомир, Україна 

41 
Пустирника 

трава 

Трава різано-пресована 

по 100 г у пачках з 

внутрішнім пакетом 

ПрАТ "Ліктрави", 

м. Житомир, Україна 

42 
Пустирника 

трава 

Трава по 50 г в пачках з 

внутр. пакетом; по 1,5 г 

або по 2,0 г в фільтр-

пакетах № 20 в пачці 

або в пачці з внутр. 

пакетом 

ПрАТ "Ліктрави", 

м. Житомир, Україна 



43 
Настойка 

пустирника 

Рідина (субстанція) у 

бочках поліетил. для 

виробн. нестер. лік. 

форм 

ТОВ "Дослідний завод 

"ГНЦЛС", м. Харків, 

Україна 

N05CM50 Інші препарати, включаючи комбінації 

44 

Гіперици

н 

Депривіт 

Таблетки, вкриті плівк. 

оболонк., по 60 мг №30 

(10х3) у блістерах 

ПАТ "Київський 

вітамінний завод", 

м. Київ, Україна 

45 
Деприм 

форте 

Капсули тверді по 

425 мг № 20 (10х2) у 

блістерах 

Лек фармацевтична 

компанія д.д. (виробн. in 

bulk, пакування, випуск 

серії), Словенія Вівелгув 

ГмбХ (виробн. in bulk, 

пакування), Німеччина 

46 Гіперфлав 
Капсули по 250 мг № 2, 

№50 у контейнерах 

ПАТ НВЦ 

"Борщагівський ХФЗ" 

м. Київ, Україна 

47 
Геларіум 

гіперикум 

Таблетки, вкриті 

оболонк., №30 (15х2), 

№60 (15х4) у блістерах 

Біонорика CЕ, 

Німеччина 

48 Пасифло

ра 

інкарнатн

а 

Алора 

Таблетки, вкриті 

оболонк., по 100 мг №4, 

№20 

НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ 

ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., 

Туреччина 

49 Алора 
Сироп по 100 мл у 

флаконах № 1 

НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ 

ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., 

Туреччина 

N07X Інші засоби, що діють на нервову систему 

N07XХ10 Різні препарати 

50 Гліцин Гліцин Таблетки по 100 мг ТОВ "МНВК 



Примітка: * – синонімічне найменування  

 

Із табл. 3 видно, що наведені БЛЗ для фармакотерапії стресу у жінок за 

АТС-класифікацією належать до засобів, що діють на нервову систему (N), 

проте найбільша їх кількість представлена групою N05CM «Інші снотворні та 

седативні засоби», а саме N05CM09 «Валеріана» – 41,5% ЛЗ. 

За результатами аналізу лікарської форми БЛЗ (рис. 2) встановлено, що 

більшість з них становлять настойки – 35,85%; на другому місці знаходяться 

таблетки (30,19%); на третьому – лікарська рослинна сировина (ЛРС) (15,10%); 

дещо менше складають капсули (9,43%); порошки (5,67%). 

№50 (10х5) у блістерах "БІОТИКИ", Російська 

Федерація 

51 Гліцин 

Порошок (субстанція) у 

мішках поліетил. для 

виробн. нестер. лік. 

форм 

Шидзяжуан Джіронг 

Фармасьютикал Ко., 

Лтд, Китай 

52 Гліцин 

Порошок (субстанція) в 

пакетах поліетил. 

антистатичних, 

поміщених у картонні 

барабани для виробн. 

нестер. лік. форм 

Хіг Хопе Інт’л Груп 

Жіангсу Медісінес енд 

Хеалтш Продукт Імпорт 

енд Експорт 

Корпорейшн ЛТД, 

Китай 

53 Гліцисед 
Таблетки по 100 мг 

№50 (10х5) у блістерах 

ПАТ "Київмедпрепарат", 

м. Київ, Україна 



 
Рис. 2. Розподіл БЛЗ для фармакотерапії стресу залежно від виду 

лікарської форми 

 

За походженням біологічно активних або діючих речовин БЛЗ для 

фармакотерапії стресу розподілено на дві групи: природні і синтетичні (рис. 3).  

 
Рис. 3. Розподіл БЛЗ для фармакотерапії стресу залежно від походження 

діючих речовин 

 

Як видно з рис. 3, більше половини ЛЗ даної групи є природного 

походження (79,25%). 

Згідно останніх даних офіційних джерел [1], в Україні ринок БЛЗ для 

лікування стресових станів представлений переважно вітчизняними ЛЗ (77,36%), 

ЛЗ закордонного виробництва складають 22,64% асортименту досліджуваної 

групи (рис. 4). 

30,19% 

35,85% 

9,43% 

15,10% 

5,67% 
1,89% 1,89% Таблетки 

Настойка 

Капсули 

ЛРС 

Порошок (субстанція) 

Сироп 

Рідина (субстанція) 

0,00%

50,00%

100,00%

Природні ЛЗ Синтетичні ЛЗ 

79,25% 

20,75% 



 
Рис. 4. Співвідношення вітчизняних та закордонних  БЛЗ для 

фармакотерапії стресу  

 

Структуризація вітчизняних виробників БЛЗ для фармакотерапії стресу 

наведена на рис. 5. 

 
Рис. 5.  Структуризація вітчизняних виробників БЛЗ для фармакотерапії 

стресу 

 

За даними рис. 6 видно, що лідуючі позиції в Україні займають такі 

вітчизняні виробники: ПАТ "Лубнифарм" (Полтавська обл.), ПАТ НВЦ 

0% 20% 40% 60% 80%

Вітчизняні; 
77,36% 

Імпортні; 
22,64% 

% М
он

ок
ом

по
не

нт
ні

 Б
Л

З 

1 - 12,20% 

2 - 9,76% 

3 - 9,76% 

4 - 9,76% 

5 - 9,76% 
6 - 7,32% 

7 - 7,32% 
8 - 4,87% 

9 - 4,87% 

10 - 4,87% 

11 - 4,87% 
12 - 2,44% 

13 - 2,44% 
14 - 2,44% 

15 - 2,44% 
16 - 2,44% 

17 - 2,44% 
18 - 4,87% 

1 - ПАТ "Лубнифарм", Полтавська обл., м. Лубни 

2 - ПАТНВЦ "Борщагівський ХФЗ", м. Київ 

3 - ТДВ "Інтерхім", м. Одеса 

4 - ПрАТ Фарм. фабрика "Віола", м. Житомир 

5 - ПрАТ "Ліктрави", м. Житомир 

6 - ПАТ "Фітофарм", м. Київ 

7 - ПАТ "Біолік", Вінницька обл., м. Ладижин 

8 - ДП "Агрофірма "ЯН", Житомирська обл., с. Немиринці 

9 - ПАТ "Київмедпрепарат", м. Київ 

10 - ТОВ "Тернофарм", м. Тернопіль 

11 - ДП "Експерим. з-д мед. преп. ІБОНХ НАН Укр.", м.Київ  

12 - ТОВ "ДКП"Фармацевтична фабрика", м. Житомир 

13 - ПАТ "Київський вітамінний завод", м. Київ 

14 - КП "Луганська обласна "Фармація", м. Луганськ 

15 - ПАТ "Галичфарм", м. Львів 

16 - ПП "Кілафф", Донецька обл., м. Докучаєвськ 

17 - ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", м. Харків 

18 - ПАТ "Біолік", Вінницька обл., м. Ладижин/ДП "Експерим. з-д мед. преп. ІБОНХ НАН Укр.", м.Київ  



"Борщагівський ХФЗ" (м. Київ), Товариство з додатковою відповідальністю 

"Інтерхім" (м. Одеса), ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" (м. Запоріжжя) та 

ПрАТ "Ліктрави" (м. Житомир). 

Для більш детального розгляду сегмента імпортних БЛЗ для 

фармакотерапії стресу, його розподілено за країнами-виробниками і 

представлено на рис. 6. 

 
Рис. 6. Структура українського ринку БЛЗ для фармакотерапії стресу за 

країнами-виробниками 

 

Із рис. 6 видно, що на фармацевтичний ринок України найбільше (5,66%) 

БЛЗ постачається виробниками Латвії, по 3,77% ‒ Німеччини, Китаю та 

Туреччини. Лише по одному препарату (1,89%) постачають виробники 

Болгарії, Республіки Білорусь та Російської Федерації. 

Таким чином, на підставі аналізу асортименту БЛЗ для фармакотерапії 

стресу у жінок з’ясовано, що в обігу на фармацевтичному ринку України 

переважають БЛЗ рідкої лікарської форми, природного (рослинного) 

походження та вітчизняного виробництва. 

Висновки 

Вивчено поняття стресу, досліджено основні його причини формування у 

жінок. Приведено статистичні дані США щодо наслідків постійних стресових 

ситуацій і їх впливу на поведінку людей в суспільстві. Наведено невідкладні 

стани при стресових ситуаціях, що потребують від жінки негайного звернення 

до лікаря. На підставі вивчення нормативно-правових документів виділено 

основні клініко-фармакологічні групи БЛЗ для симптоматичного лікування 

стресу у жінок. 
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Встановлено, що на фармацевтичному ринку України зареєстровано 53 

торгівельні назви БЛЗ для фармакотерапії стресу у жінок. При вивченні режиму 

контролю БЛЗ з’ясовано, що за клініко-фармакологічною групою більшість 

(71,70%) становлять снотворні та седативні засоби; за профілем безпеки дії на 

організм пацієнта всі ЛЗ відносяться до загальної класифікаційно-правової 

групи, а за номенклатурно-правовою групою всі ЛЗ відпускаються без рецепта 

лікаря. 

Проаналізовано асортимент БЛЗ для фармакотерапії стресу у жінок, що 

знаходяться в обігу на фармацевтичному ринку України. Так, БЛЗ представлені 

переважно рідкими лікарськими формами (настойки), що складає 35,85%; 

переважають ЛЗ природного походження (79,25%); у структурі країн-

виробників перше місце займає Україна (77,36%), а серед вітчизняних 

виробників лідером являються ПАТ "Лубнифарм" та ПАТ НВЦ "Борщагівський 

ХФЗ".  
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