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Дослідження вітчизняного ринку засобів на основі міноксидилу  
та його похідних, що використовуються при алопеції
Жамалі КарімВ,С,D, Н. О. Ткаченко*E, В. В. ГладишевA,F, С. Є. РижковаB

Запорізький державний медичний університет, Україна

A – концепція та дизайн дослідження; B – збір даних; C – аналіз та інтерпретація даних; D – написання статті; E – редагування статті;  
F – остаточне затвердження статті

Питання розроблення нових вітчизняних ліків проти алопеції залишається актуальним. Йому завжди передує маркетинговий 
аналіз відповідного сегмента фармацевтичного ринку. Сьогодні фармацевтичний ринок динамічно оновлюється, що зумовлює 
необхідність дослідження його стану та формування інформаційної бази щодо динаміки асортименту, цін і доступності засобів 
у певні періоди його розвитку.

Мета роботи – формування інформаційного масиву про лікарські та косметичні засоби проти алопеції, що включають міноксидил 
і його похідні, та обґрунтування на підставі маркетингового аналізу доцільності створення нового фармацевтичного препарату 
на основі субстанції амінексилу.

Матеріали та методи. Як інформаційні матеріали використовували Державний реєстр лікарських засобів України, довідник лікар-
ських засобів Компендіум онлайн, інтернет-ресурси з пошуку ліків в аптеках України GeoApteka та Tabletki.ua, інтернет-ресурси 
мережевих аптек «Аптека низьких цін», «Мед-сервіс», гуртові пропозиції ЛЗ для аптек згідно з програмним комплексом «Аптека». 
У роботі застосовані маркетинговий метод, методи моніторингу, логічного узагальнення, групування, графічний.

Результати. Здійснили комплексне маркетингове оцінювання українського фармацевтичного ринку засобів на підставі похідних мі-
ноксидилу, що застосовують у терапії алопеції, яка враховувала гетерогенну структуру: два напрями – лікарські та косметичні засоби.

Висновки. На підставі маркетингового аналізу фармацевтичного ринку сформували інформаційний масив арсеналу засобів для 
лікарів-трихологів і провізорів аптек за двома напрямами: сегмент «лікарські засоби» налічує 4 препарати підгрупи D11AX – інші дермато-
логічні препарати; сегмент «лікувальна косметика» – 29 косметичних засобів (переважає лікувальна косметика на основі міноксидилу – 17 
пропозицій). За формою виготовлення в аптечному сегменті фармацевтичного ринку переважають рідкі форми – розчини, наявні шампуні 
й бальзами. Усі засоби за критерієм «порядок відпуску з аптеки» належать до безрецептурних. Для сегмента ринку, що аналізували, 
характерний дефіцит комбінованих препаратів на основі амінексилу й невелика кількість пропозицій від вітчизняних виробників.

Исследование отечественного рынка средств на основе миноксидила и его производных,  
которые используются в лечении алопеции
Жамали Карим, Н. А. Ткаченко, В. В. Гладышев, С. Е. Рыжкова

Вопрос разработки новых отечественных лекарств от алопеции остается актуальным. Ему всегда предшествует маркетинго-
вый анализ указанного сегмента фармацевтического рынка. Сегодня фармацевтический рынок динамично обновляется, что 
обусловливает необходимость исследования его состояния и формирования информационной базы относительно динамики 
ассортимента, цен и доступности средств в определенные периоды его развития.

Цель работы – формирование информационного массива о лекарственных и косметических средствах против алопеции, которые 
включают миноксидил и его производные, и обоснование на основании маркетингового анализа целесообразности создания 
нового фармацевтического препарата на основе субстанции аминексила.

Материалы и методы. В качестве информационных материалов использовали Государственный реестр лекарственных средств 
Украины, справочник лекарственных средств Компендиум онлайн, интернет-ресурсы по поиску лекарств в аптеках Украины 
GeoApteka и Tabletki.ua, интернет-ресурсы сетевых аптек «Аптека низких цен» и «Мед-сервис». В работе применены маркетин-
говый метод, методы мониторинга, логического обобщения, группировки и графический метод исследования.

Результаты. Осуществлена комплексная маркетинговая оценка украинского фармацевтического рынка средств на основе 
производных миноксидила, используемых в терапии алопеции, которая учитывала гетерогенную структуру: два направления – 
лекарственные и косметические средства.
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Выводы. На основе маркетингового анализа фармацевтического рынка сформирован современный арсенал средств для 
врачей-трихологов и провизоров аптек по двум направлениям: сегмент «лекарственные средства» насчитывает 4 препарата 
подгруппы D11AX «Другие дерматологические препараты»; сегмент «лечебная косметика» – 29 косметических средств (преоб-
ладает лечебная косметика на основе миноксидила – 17 предложений). По форме изготовления в аптеках преобладают жидкие 
формы, есть шампуни и бальзамы. Все средства по критерию «порядок отпуска из аптеки» относятся к безрецептурным. Для 
анализируемого сегмента рынка характерен дефицит комбинированных препаратов на основе аминексида и небольшое коли-
чество предложений от отечественных производителей.

Ключевые слова: алопеция, аминексил, миноксидил, маркетинговые исследования.
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Research of domestic market medicinal agents based on Minoxidil and it’s derivatives that are used  
in treatments for Alopecia
Gamali Karim, N. O. Tkachenko, V. V. Hladyshev, S. Ye. Ryzhkova

The problem of development of the new domestic medicines for alopecia has been remained topical for some years. Marketing analysis 
of the mentioned segment always should be carried out at first. Today the pharmaceutical market is updating dynamically. This fact is 
causing the necessity of its investigation and formation of informational base concerning assortment dynamics, prices and accessibility 
of the pharmaceutical product at certain periods of its development.

The aim of this work is the formation of informational base of medicines and cosmetics for alopecia including minoxidil and its derivatives 
and substantiation based on marketing analysis of the feasibility of the creation new pharmaceutical product based on aminexil.

Materials and methods. The State Register of Medicines of Ukraine; the directory of medicines “Compendium online”; online resources 
for medicines search in Ukrainian pharmacies “GeoApteka” and “Tabletki.ua”; online resources of network pharmacies “Apteka nizkikh 
tsen” and “Med-service” were used as informational materials. The marketing method, methods of monitoring, logical generalization, 
grouping and graphical method were employed during the investigation.

Results. Complex marketing estimation of the Ukrainian pharmaceutical market of the medicines with minoxidil derivatives for alopecia 
including heterogeneous structure: medicines and cosmetics, was carried out.

Conclusion. On the basis on the marketing analysis of the pharmaceutical market the modern arsenal of the medicines for the trichologists 
and pharmacists was compounded in two areas: segment “Medicines” included 4 medications of D11AX group “Other dermatological 
drugs”; segment “Cosmetics” included 29 products (mostly cosmetics with minoxidil – 17 positions).As to form of manufacturing, liquid 
forms prevail in pharmacies, and there are shampoos and balsams. All medicines by the criterion “Procedure of dispensing in pharmacies” 
are OTC-products. The deficiency of aminexil based combined medicines and a small number of proposals from domestic producers 
are characteristic by the market analysis.

Key words: alopecia, aminexil, minoxidil, marketing.
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Алопеція – патологічне випадіння волосся, що може бути 
спричинене генетичною детермінованістю, впливом на 
волосяний фолікул  токсичних речовин,  ліків,  стресу, 
інфекційними захворюваннями,  гормональними пору-
шеннями, імунодефіцитним станом, опіками, запальними 
та  автоімунними процесами  тощо. Розрізняють  види 
алопеції: вроджену та набуту (андрогенна (андрогенетич-
на), телогенова (симптоматична), анагенова (хіміотера-
певтична, токсична), гніздова (осередкова), травматична 
(рубцева) тощо) [1–3].
Найбільш ефективна терапія алопеції полягає в комп-

лексному  застосуванні  системного  та місцевого ліку-
вання,  зокрема фізіотерапії  та нетрадиційних методів 
(акупунктура,  електропунктура  тощо). Номенклатура 
лікарських  засобів  (ЛЗ), лікувальної косметики  (ЛК)  і 
косметичних  засобів  (КЗ) при  алопеції  різноманітна. 
Серед них  значний відсоток  становлять неспецифічні 
засоби  базової  терапії:  заспокійливі,  протизапальні, 
комплекси мікроелементів і вітамінів, препарати заліза 
та цинку, ентеросорбенти, імуномодулятори, ноотропи, 
імуносупресори, біогенні стимулятори тощо. Основними 
групами діючих речовин у складі засобів для нашкірного 

застосування  є  стимулятори росту, місцевоподразню-
вальні,  капіляропротекторні,  судинорозширювальні, 
антисептичні, репаративні речовини тощо [4,5].
Але дотепер не створено ефективного універсально-

го  або радикального  засобу від  випадіння  волосся  та 
відновлення його росту на голові,  тому питання щодо 
розроблення нових вітчизняних ліків проти алопеції за-
лишається актуальним [6,7]. Йому завжди передує марке-
тинговий аналіз відповідного сегмента фармацевтичного 
ринку (ФР) [5,8,9]. Сьогодні ФР динамічно розвивається 
та оновлюється, що зумовлює необхідність дослідження 
його  стану  та формування  інформаційної  бази щодо 
динаміки асортименту, цін і доступності засобів у певні 
періоди його еволюції.

Мета роботи
Формування  інформаційного масиву про ЛЗ, ЛК  і КЗ 
проти алопеції, що включають міноксидил і його похідні, 
та обґрунтування на підставі маркетингового аналізу до-
цільності створення нового фармацевтичного препарату 
на основі субстанції амінексилу.
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Матеріали і методи дослідження
Як інформаційні матеріали використовували Державний 
реєстр лікарських засобів України, довідник лікарських 
засобів Компендіум онлайн, інтернет-ресурси з пошуку 
ліків в аптеках України GeoApteka та Tabletki.ua, інтер-
нет-ресурси мережевих  аптек «Аптека низьких цін», 
«Мед-сервіс», гуртові пропозиції ЛЗ для аптек згідно з 
програмним комплексом «Аптека». У роботі застосовані 
маркетинговий метод, методи моніторингу,  логічного 
узагальнення, групування та графічний. Дані, що одер-
жали, систематизовані та наочно наведені в діаграмах із 
поясненнями та висновками.

Результати та їх обговорення
Амінексил  –  похідна  потужного  стимулятора  росту 
волосся міноксидилу. Міноксидил – периферичний вазо-
дилятатор, активатор калієвих каналів (АКК). Крім того, 
серед похідних міноксидилу добре відомі й інші похідні: 
пінацидил, наноксидил, міноксидин. Група АКК, до якої 
належить міноксидил, за структурою являє собою азоти-
сті сполуки піримідинового ряду з різними радикалами 
[10,11]. Однак КЗ на основі похідних міноксидилу (окрім 
аміноксилу) в аптечному сегменті України представлені 
незначною кількістю: шампунь для  збільшення густо-
ти волосся Vichy Dercos Neogenic  (5 % стемоксидин), 
Alerana (2 % пінацидил).
Для досягнення мети та здійснення системного аналізу 

ФР засобів цього сегмента виконали комплексне марке-
тингове оцінювання ФР, що враховувало  гетерогенну 
структуру (напрями): ЛЗ і КЗ. За уніфікованою класифіка-
ційною системою АТС (Anatomical Therapeutic Chemical) 
сформували інформаційний масив із 4 лікарських пре-
паратів (сегмент «ЛЗ») і 29 косметичних (сегмент «КЗ») 
(табл. 1, табл. 2).
Згідно з Державним реєстром лікарських засобів Украї-

ни [12], станом на 01.01.2019 р. в Україні зареєстровано 4 
препарати на основі міноксидилу для лікування алопеції, 
що належать до групи D – дерматологічні засоби, підгру-
пи D11AX – інші дерматологічні препарати.
Вивчаючи сегмент ФР «ЛЗ» за критерієм «порядок від-

пуску з аптеки», визначили: всі препарати відпускаються 
без рецепта (згідно з анотаціями та наказом МОЗ Укра-

їни від 02.04.2018 р. № 599), але перед застосуванням 
обов’язково потребують консультації з лікарем. За показ-
ником «оригінальний/генерик» встановили відповідність: 
2/2 або 50 % / 50 %.
Структуру сегмента «КЗ» сформовано моно- і комбі-

нованими засобами на основі міноксидилу (58,6 %), ком-
бінацією амінексилу з різними посилювачами (27,6 %) 
та монозасобами на основі  стемоксидину, пінацидилу 
(по 6,9 %).
Аналіз складу засобів показав, що препарати сегмента 

«ЛЗ» є 100 % однокомпонентними. Для сегмента «КЗ» 
характерне переважання комбінації основної діючої речо-
вини з екстрактами різних рослин, вітамінних комплексів 
тощо: 55,2 % – комбінована косметика  (переважно на 
основі міноксидилу), 44,8 % – косметика на основі однієї 
діючої речовини, що переважно представлена ЛК на основі 
міноксидилу та його похідних стемоксидину, пінацидилу.
Аналізуючи фармринок  за формами випуску,  вста-

новили, що одноманітність – наявність тільки розчину 
для зовнішнього застосування у флаконі – притаманна 
сегменту «ЛЗ», а сегмент «КЗ» доповнюється розчинами 
в ампулах, шампунями, крем-бальзамами та бальзамами 
в тубах, пудрою для волосся.
Під час маркетингових досліджень проаналізували 

фірмову структуру вітчизняного ФР засобів на основі 

Таблиця 1. Асортиментна структура ФР засобів проти алопеції на 
основі міноксидилу та його похідних, сегмент «ЛЗ» (D11AX01 – Міноксидил) 

Активні 
компоненти Торгова назва Виробник Форма випуску Реєстрація

Minoxidil МІНОКСИДИЛ ІНТЕЛІ Виробник:  
Індастріал Фармасеутіка 
Кантабріа С.А. (Іспанія)
Заявник:  
ЗАТ «Інтелі  
Генерикс Норд» (Литва)

Розчин нашкірний, 2 % по 
60 мл у флаконі № 1

№ РП UA/14771/01/02
Термін дії: 14.12.2015 – 14.12.2020

Minoxidil МІНОКСИДИЛ ІНТЕЛІ Розчин нашкірний, 5 % по 
60 мл у флаконі № 1

№ РП UA/14771/01/01
Термін дії: 14.12.2015 – 4.12.2020

Minoxidil ПІЛФУД БОСНАЛЕК®

Босналек д.д.  
(Боснія і Герцеговина)

Спрей нашкірний, р-н 2 % 
по 60 мл у флаконі

№ РП UA/1840/01/01
Термін дії: 03.03.2015 – 03.03.2020

Minoxidil ПІЛФУД БОСНАЛЕК® Спрей нашкірний, р-н 5 % 
по 60 мл у флаконі

№ РП UA/1840/01/02
Термін дії: 03.03.2015 – 03.03.2020

24,1 %

75,9 %

вітчизняні 
виробники

закордонні 
виробники

Рис. 1. Діаграма розподілу засобів на основі міноксидилу та його 
похідних на українському ФР за місцем виробництва.
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похідних міноксидилу.  Здебільшого обидва  сегменти 
представлені іноземними фірмами-виробниками – їхня 
частка становить 100 % у сегменті «ЛЗ» і 75,9 % у сег-
менті «КЗ» (рис. 1).
Серед  іноземних країн-постачальників провідні по-

зиції належать Франції,  яка представлена 3 компанія-
ми-виробниками КЗ: «L’Oreal», «Vishy»  і  «Kerastase». 
Другу позицію посіли США з компаніями «Kirkland» 
і «Johnson&Johnson». Крім того, в аптечному сегменті 

вітчизняного ФР представлені засоби проти алопеції з 
Боснії та Герцеговини, Бельгії, Ізраїлю, Іспанії та ФРН – 
по одному виробнику. Але за кількістю представленої 
продукції на ФР кожною з компаній є різниця (рис. 2).
Серед вітчизняних виробників  засобів на основі мі-

ноксидилу в аптеках представлена продукція компаній 
ТОВ «Мінокс Техноледжи Трейдинг» (4 засоби) і «Елік-
сір» (3 засоби) з м. Дніпро. Відзначимо, що вся продукція 
належить до сегмента «КЗ»

Таблиця 2. Асортиментна структура ФР засобів проти алопеції на основі міноксидилу та його похідних, сегмент «ЛК»

Активні компоненти Торгова назва Серія або 
косметична лінія Фірма-виробник Форма випуску

на основі міноксидилу (Minoxidil)

Minoxidil

Регейн ® Універсальний Фармація Н.В. / С.А
(Бельгія)

Розчин для зовнішнього застосування 
5 % у флаконі по 60 мл № 3

WOMEN’S Rogaine 2 % Лосьйон  
для жінок Johnson&Johnson 

(США)

Розчин для зовнішнього застосування 
2 % у флаконі по 60 мл + дозатор

MEN’S Rogaine 5 % Лосьйон  
для чоловіків

Розчин для зовнішнього застосування 
5 % у флаконі по 60 мл + дозатор

Міноксидил Kirkland Signa-
ture 5 % Для чоловіків Kirkland (США) Розчин для зовнішнього застосування 

5 % у флаконі по 60 мл

Міноксидил Equate 2 % Для жінок Equate (Ізраїль) Розчин для зовнішнього застосування 
5 % у флаконі по 60 мл

MinoX 2 Для жінок
ТОВ «Мінокс  
Техноледжи  
Трейдинг»  
(м. Дніпро, Україна)

Розчин 2 % у флаконі № 1 по 50 мл

MinoX 5 Для чоловіків Розчин 5 % у флаконі № 1 по 50 мл

MinoX 10 Для чоловіків Розчин 10 % у флаконі № 1 по 50 мл

MinoX Hair Magic універсальна Пудра-камуфляж по 25 г

Minoxidil +  
азелаїнова кислота, біотин, 
кофеїн, ретино, екстракт 
кропиви  
та корінь лопуха

МіноМакс 2

Трихологічні 
професійні засоби

Artefactum GMBH, 
ФРН

Розчин нашкірний 2 % у флаконі  
60 мл, з розпилювачем 

МіноМакс 5 Розчин нашкірний 5 % у флаконі  
60 мл, з розпилювачем 

МіноМакс 10 Розчин нашкірний 10 % у флаконі  
60 мл, з розпилювачем 

МіноМакс 15 Розчин нашкірний 15 % у флаконі  
60 мл, з розпилювачем 

Minoxidil + біотин, кофеїн + 
Ketoco nazolum

МіноМакс шампунь для 
профілактики облисіння Шампунь у флаконі по 250 мл

Minoxidil + азелаїнова 
кислота + екстракти ґінґо 
білобо, кори дубу, гібіскусу

Міноксил Серія «Для росту 
волосся»

Еліксир  
(м. Дніпро, Україна)

Шампунь по 150 мл у флаконі

Minoxidil + екстракти гінго 
білоба, кори дуба, гібіскуса Міноксил лайт

Серія «Для 
зміцнення та росту 
волосся»

Шампунь по 150 мл у флаконі

Minoxidil + азелаїнова 
кислота + екстракти ґінґо 
білоба, зеленого чаю, кори 
дуба, гібіскуса

Міноксил
Серія «Для росту 
та відновлення 
волосся»

Крем-бальзам по 75 мл

на основі амінексилу (Aminexil)

Aminexil (Diamino pyrimidine 
oxide )

L’Oreal Professionnel 
Aminexil Advanced

Серія Aminexil 2 % 
розчин

L’Oreal Professionnel
(Франція)

Флакон 6 мл; 42 флакони  
у картонній коробці

Aminexil (Diamino pyrimidine 
oxide) + вітаміни В3, В5, B6 
+ Omega-6

L’Oreal Professionnel 
Aminexil Advanced+ 
Omega-6

Серія Aminexil 
Control Serie 
Expert

Ампули по 6 мл; 10 ампул  
у картонній коробці
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Продовження таблиці 2

Активні компоненти Торгова назва Серія або 
косметична лінія Фірма-виробник Форма випуску

Aminexil + Arginine + 
комплекс Пироктон Оламін 
+ вітамин Е, PP, B6

Vishy Dercos Aminexil 
Clinical 5 

Серія Dercos , для 
жінок

Vishy (Франція)

Ампули по 6 мл;
21 ампула у картонній коробці

Aminexil + Arginine + 
комплекс Пироктон Оламін 
+ вітамин Е

Vichy Dercos Aminexil 
Clinical 5 Homme

Серія Dercos, для 
чоловіків

Ампули по 6 мл;
21 ампула у картонній коробці

Aminexil + вітаміни PP, B5, 
B6 

Тонізувальний Vichy Der-
cos Energising Shampoо

Серія Dercos , 
універсальний

Шампунь у пластиковому флаконі  
по 200 мл і 400 мл

Aminexil + вітаміни PP, B6 + 
ceramide

Тонізувальний бальзам 
Vichy Dercos Серія Dercos Бальзам у тубі об’ємом 150 мл 

Aminexil + glicolipide GL Kerastase Specifique 
aminexil GL

Серія Kerastase 
Specifique

Kerastase (Франція)

Флакони по 6 мл;
30 флаконів у картонній коробці

Aminexil + RHAMNOSE
Kerastase Specifique 
Cure Anti-Chute Intensive 
Treatment

Серія Kerastase 
Specifique

Ампули по 6 мл;
10 і 42 ампул у картонній коробці

на основі стемоксидину (Stemoxydine)

Diethyllutidinate 
Vichy Dercos Neogenic 
(5 %) для збільшення 
густоти волосся

Серія Dercos , 
універсальний

Vishy (Франція)

Шампунь у пластиковому флаконі  
по 100 мл та 200 мл
Дозований пакет по 7 мл

Diethyllutidinate 
Vichy Dercos Денсі-
Солюшнз для відновлення 
густоти та об’єму тонкого 
та ослабленого волосся

Серія Dercos, 
концентрат

Концентрований розчин у пластиковому 
флаконі з дозатором по 100 мл

на основі пінацидилу (Pinacidil)

Pinacidil 
Алерана спрей 2 % ALERANA  

для жінок
ЗАО «Вертекс» (РФ)

Розчин 2 % у флаконі по 50 мл,  
60 мл із насадкою

Алерана спрей 5 % ALERANA  
для чоловіків

Розчин 5 % у флаконі по 50 мл,  
60 мл із насадкою
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Рис. 2. Діаграма розподілу іноземних країн за кількістю фірм-виробників і кількістю представленої продукції на ФР України.
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Дослідження вітчизняного ринку засобів на основі міноксидилу та його похідних, що використовуються при алопеції

Як бачимо, український ринок засобів проти алопеції 
на  основі  похідних міноксидилу  сформований пере-
важно продукцією іноземних виробників, що відкриває 
перспективні напрями для подальших досліджень щодо 
розробки нових вітчизняних препаратів проти облисіння.

Висновки
1. Здійснили маркетинговий аналіз ФР засобів на ос-

нові міноксидилу та його похідних, що застосовуються 
в  терапії  алопеції. Сформували  інформаційний масив 
арсеналу засобів для лікарів-трихологів і провізорів аптек 
за двома напрямами: сегмент «ЛЗ» налічує 4 препарати 
підгрупи D11AX – інші дерматологічні препарати; сег-
мент «КЗ» – 29 косметичних засобів (переважає ЛК на 
основі міноксидилу – 17 пропозицій).
2. За формою виготовлення в аптечному сегменті ФР 

переважають рідкі форми – розчини, наявні шампуні й 
бальзами. Усі  засоби  за  критерієм «порядок відпуску 
з  аптеки» належать до безрецептурних. Для сегмента 
ринку, що аналізували, характерний дефіцит комбінова-
них препаратів на основі амінексилу та мала кількість 
пропозицій від вітчизняних виробників.

Перспективи подальших досліджень. Результати ана-
лізу зумовлюють доцільність перспективного напряму зі 
створення нового фармацевтичного препарату на основі 
субстанції амінексилу.
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