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Наведено результати аналізу асортименту антибактеріальних засобів для системного 
застосування на фармацевтичному ринку України. Встановлено, що ця група препаратів 
налічує 972 торговельні назви, найчисленнішою підгрупою є J01D – інші β-лактамні 
антибіотики – 384 одиниці (39,5 %); за формою випуску переважають порошки 427 назв 
(43,9 %) та таблетки 347 найменувань (35,7 %); найбільшою є частка антибактеріальних 
лікарських засобів – 677 назв (69,7 %); 286 найменувань (29,4 %) виготовлені в Україні; за 
міжнародним непатентованим найменуванням переважають монопрепарати – 825 найме-
нувань (84,9 %). 

Ключові слова: фармацевтичний ринок України; протимікробні засоби для систем-
ного застосування; лікарські засоби J01; інфекційні захворювання; мікроорганізми. 
 

Вступ 
Інфекційні захворювання викликають пато-

генні мікроорганізми, представлені бактеріями, 
грибами та найпростішими, котрі супроводжують 
людство впродовж його існування. Для боротьби 
із захворюваннями, спричиненими мікроорганіз-
мами, використовують лікарські засоби рос-
линного та синтетичного походження [1–7], які 
мають об’єктивні переваги та недоліки. Рослинні 
препарати характеризуються м’якою дією, людсь-
кий організм сприймає їх компоненти без проявів 
побічних реакцій. Антимікробні засоби синте-
тичного походження швидкодіючі, як специ-
фічно, так і комплексно впливають на патогенні 
мікроорганізми залежно від діючої субстанції, 
однак здатні призводити до розвитку резистент-
ності цієї мікрофлори, а також часто провокують 
побічні ефекти у вигляді алергічних реакцій 
тощо. Використовується поділ антибактеріальних 
препаратів на дві групи. До першої належать 
препарати невибіркової протимікробної дії 
(дезінфекційні засоби та антисептики), які згубно 
впливають на більшість мікроорганізмів [8]. 
Препарати другої групи характеризуються 

вибірковим впливом на окремі види бактерій – 
це синтетичні антибактеріальні препарати (суль-
фаніламіди, похідні фторхінолону, нафтири-
дину, хіноліну, нітрофурану тощо), а також 
антибіотики [9, 10]. Ці препарати викорис-
товують при інфекціях центральної нервової 
системи [11], сечостатевих [12] та дихальних 
[13, 14] шляхів, у пацієнтів із нейтропенією 
[15], в онкологічних хворих [16], у разі киш-
кових [17], хірургічних [18], гінекологічних 
[19] інфекцій, при септицемії, бактеріємії [20], 
туберкульозі та інших мікобактеріозах [21], а 
також для профілактики інших інфекцій (ендо-
кардит, лепра, офтальмологічні інфекції тощо) 
[22–24]. В опублікованих роботах Л. В. Яков-
лєвої, О. В. Плєшкової, В. В. Руденко розгля-
нуто питання, пов’язані із застосуванням анти-
мікробних засобів у вузькоспеціалізованих напря-
мах, але відсутні узагальнювальні дослідження 
групи Антибактеріальних засобів для систем-
ного застосування, представлених на фарма-
цевтичному ринку України [25–27], що свід-
чить про доцільність аналізу цього сегмента 
лікарських засобів.  
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Мета роботи. Проаналізувати та струк-
турувати одержані дані стосовно асортименту 
антибактеріальних засобів для системного зас-
тосування на фармацевтичному ринку України. 
Визначити перспективність розширення номен-
клатури та форм випуску цієї групи лікарських 
препаратів.  

Матеріали та методи досліджень 
Аналіз асортименту антибактеріальних за-

собів для системного застосування виконано 
згідно із даними Державного реєстру лікарських 
засобів України [3]. Роботу виконано із вико-
ристанням статистичного, структурно-логічного, 
порівняльного методів, а також графічного уза-
гальнення результатів.  

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Згідно з Anatomical Therapeutic Chemical 

(АТС) класифікації Антибактеріальні засоби для 
системного застосування J01 належать до групи 

Протимікробних засобів для системного засто-
сування J (рис. 1).  

Відповідно до АТС класифікації дослід-
жувану підгрупу Антибактеріальних засобів для 
системного застосування J01, своєю чергою, теж 
поділено на підгрупи (десять підгруп) залежно 
від діючих речовин та їхньої фармакологічної дії 
(рис. 2).  

Аналіз даних, отриманих із Державного 
реєстру лікарських засобів України на лютий 
2022 р., показує, що група препаратів J01 Анти-
бактеріальні засоби для системного застосування 
налічує 972 торговельні назви [6]. Найчислен-
нішою підгрупою є J01D Інші β-лактамні анти-
біотики – 384 одиниці (39,5 %), а також J01M 
Антибактеріальні засоби із групи хінолонів – 172 
одиниці (17,7 %), J01F Макроліди, лінкозаміди та 
стрептограміни – 142 одиниці (14,6 %), J01X Інші 
антибактеріальні засоби 108 одиниць (11,1 %) 
(табл. 1).  

 

 
Рис. 1. Підгрупи групи Протимікробних засобів для системного застосування J 
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Рис. 2. Підгрупи групи Антибактеріальних засобів 

 для системного застосування J01 
Таблиця 1 

Кількість лікарських засобів у підгрупах групи Антибактеріальних засобів  
для системного застосування J01  

Кількість препаратів у відповідних підгрупах групи Антибактеріальних засобів  
для системного застосування J01, одиниць 

Кількість 
препаратів у групі J01, 

одиниць J01A J01B J01C J01D J01E J01F J01G J01M J01R J01X 
972 9 11 90 384 28 142 17 172 11 108 
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Насамперед проаналізовано розподіл цих 
засобів стосовно форм випуску згідно із класи-
фікацією, що використовується у Державному 
реєстрі лікарських засобів України. Встановлено, 
що найбільше засобів – це порошки – 427 оди-
ниць (43,9 %); 347 одиниць (35,7 %) – таблетки; 
100 одиниць (10,3  %) – розчини; інші форми 
(капсули, ліофілізати, гранули, концентрати, сус-
пензії, супозиторії) разом становлять 98 одиниць 
(10,1 %) (рис. 3). 

Розглянувши розподіл лікарських препа-
ратів за формою випуску залежно від належності 

до певної підгрупи (табл. 2), бачимо, що типо-
вими для більшості з них є форма таблеток  
(у дев’яти групах із десяти наявних), порошків  
(у восьми групах із десяти), ліофілізатів (у шести 
групах із десяти), а також розчинів та капсул  
(у п’яти групах із десяти). 

Огляд міжнародних непатентованих найме-
нувань (МНН) Антибактеріальних засобів для 
системного застосування J01 показав, що найчис-
леннішою є група монопрепаратів, а це 825 оди-
ниць (84,9 %), відповідно комбіновані препарати 
налічують 145 одиниць (14,9 %) (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Розподіл препаратів  групи J01 за лікарськими формами 

 
Таблиця 2 

Розподіл лікарських засобів за формою випуску в підгрупах групи  
Антибактеріальних засобів для системного застосування J01  

Кількість препаратів певної форми у відповідних підгрупах групи Антибактеріальних 
засобів для системного застосування J01, одиниць 

Форма випуску 

J01A J01B J01C J01D J01E J01F J01G J01M J01R J01X 
Кіл. 

повторів 

гранули – – – 7 – 5 – – – 8 3 

таблетки 3 8 37 37 22 92  116 7 25 9 

розчини – – – – – 4 10 53 2 31 5 

супозиторії – – – – – – – 1 – – 1 

суспензія – – – – 4 – – – – – 1 

концентрат – – – – 2 – – 2 – 1 3 

ліофілізат 2 1 – 1 – 4 3 –  23 6 

порошок 1 2 49 335 – 17 4 – 2 17 8 

капсули 3 – 4 4 – 20 – – – 3 5 
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Рис. 4. Розподіл препаратів  групи J01 за типом МНН 

 
Більшість МНН, які містять одну діючу 

речовину, – це антибіотики таких груп, як 
фторхінолони (левофлоксацин 95 МНН, моксиф-
локсацин 32 МНН, ципрофлоксацин 28 МНН), 
макроліди (азитроміцин 81 МНН, кларитроміцин  

57 МНН), цефалоспорини (цефтріаксо́н 79 МНН, 
цефепім 57 МНН, цефуроксим 46 МНН, цефта-
зидим 38 МНН), карбапенем – меропенем 47 МНН, 
β-лактамний антибіотик – амоксицилін 20 МНН, 
оксазолідинон – лінезолід 18 МНН, нітроіміда-
зольний антибіотик – метронідазол 18 МНН 
тощо. 

Також було розглянуто та проаналізовано 
належність Антимікробних засобів для систем-
ного застосування J01 до відповідних фармако-
терапевтичних груп препаратів [6]. Найбільшу 
частку становлять антибактеріальні засоби – 677 
найменувань (69,7 %), на другому місці проти-
мікробні засоби, які становлять 269 препаратів 
(27,7 %), а інші фармакотерапевтичні групи налі-
чують лише 26 назв (2,7 %) рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Фармакотерапевтичні групи препаратів J01 

 
Аналіз Антибактеріальних засобів для сис-

темного застосування J01 фармацевтичного ринку 
України показав, що більшість – 70,6 % становлять 
імпортні засоби. Серед країн-імпортерів Велика 
Британія, Німеччина, Польща, Словенія, Індія – 
загалом 40 країн. Найвищий відсоток, а саме 
32,5 %, становлять лікарські засоби, виготовлені 
в Індії. Водночас на фармацевтичних підпри-
ємствах України виробляють 286 препаратів, що 
становить 29,4 % цієї групи. Лідером серед 
вітчизняних фірм-виробників є ПАТ “Київмед-
препарат” – 58 одиниць (20,3 %), друге місце 
займає Публічне акціонерне товариство “Науково-
виробничий центр “Борщагівський хіміко-фар-
мацевтичний завод” – 36 одиниць (12,6 %), дещо 
меншу кількість препаратів випускають При-
ватне акціонерне товариство “Лекхім – Харків” – 

32 одиниці (11,2 %) та ПрАТ “Фармацевтична 
фірма “Дарниця” – 29 одиниць (10,1 %). Решта – 
препаратів – 131 одиниця (45,8 %) виробляється на 
таких фармацевтичних підприємствах, як: ТОВ 
“Юрія-Фарм”, АТ “Фармак”, ПАТ “Галичфарм”, 
Дочірнє підприємство “Фарматрейд” тощо. 

 
Висновки 

Виконавши аналіз, можна відзначити: за-
гальна кількість  антибактеріальних засобів для 
системного застосування становить 972 одиниці, 
найчисленнішою підгрупою цієї підгрупи є J01D 
Інші бета-лактамні антибіотики – 384 одиниці 
(39,5 %), а також J01M Антибактеріальні засоби 
з групи хінолонів – 172 одиниці (17,7 %), J01F 
Макроліди, лінкозаміди та стрептограміни – 142 
одиниці (14,6 %) J01X Інші антибактеріальні 
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засоби – 108 одиниць (11,1 %); найбільше лі-
карських засобів зареєстровано у вигляді по-
рошків – 427 назв (43,9 %) та таблеток – 347 
найменувань (35,7 %); антибактеріальні лікарські 
засоби становлять найбільшу частку асортименту – 
677 найменувань (69,7 %); в досліджуваній групі 
препаратів домінують імпортні 70,6 %, українські 
фармацевтичні підприємства випускають 286 назв 
(29,4 %); за міжнародним непатентованим наймену-
ванням переважають монопрепарати – їх 825 
(84,9 %). Попри прогрес у розробленні антибак-
теріальних засобів, кількість одиниць лікарських 
препаратів вітчизняних виробників не можна 
вважати достатньою. Тому розроблення нових 
лікарських засобів досліджуваної групи залиша-
ється актуальним завданням для українських 
науковців. 
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ANALYSIS OF THE RANGE OF ANTIBACTERIAL AGENTS FOR SYSTEMIC  
APPLICATION OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF UKRAINE 

 
The presented work demonstrates the results of the analysis of data from official sources of 

information on the range of antibacterial agents for the systematize the use of available in the 
pharmaceutical market of Ukraine. It is established that the total number of drugs of this group is 972 units, 
the largest subgroup is J01D Other β-lactam antibiotics (384 units); the form of release is dominated by 
powders of 427 items (43.93 %) and tablets of 347 items (35.69 %); antibacterial drugs account for the 
largest share of 677 items (69.65 %); among imported drugs, 316 items (32.51 %) are manufactured in India, 
in 286 items (29.42 %) are manufactured in Ukraine; according to the international non-proprietary name, 
mono drugs of 825 items (84.88 %) predominate. 

Key words: pharmaceutical market of Ukraine; antimicrobial agents for systemic use; medicines J01; 
infectious diseases; microorganisms. 
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