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Мета роботи – дослідження вітчизняного ринку засобів для біоревіталізації, формування інформаційного масиву та використання 
його для удосконалення системи забезпечення цільових споживачів та ухвалення правильних стратегічних маркетингових рішень.

Матеріали та методи. Як основний матеріал дослідження використовували дані Державного реєстру виробів медичного при-
значення 3 класу (імпланти ін’єкційні для м’яких тканин) станом на 2020 р., Державного реєстру лікарських засобів України, 
інформаційно-пошукової системи «Компендіум онлайн», бази «Нормативно-директивні документи МОЗ України», публікації в 
науково-практичних виданнях за напрямом дослідження. Під час роботи використали такі методи дослідження: контент-аналіз, 
порівняльний, аналітичний, графічний, методи маркетингового дослідження.

Результати. Біоревіталізація впливає на перебіг обмінних процесів у глибоких шарах дерми, завдяки власним ресурсам організму 
прискорюючи вироблення колагену й еластину. На підставі аналізу інформаційних джерел про засоби, що застосовують у процедурі 
біоревіталізації, сформували дві асортиментні групи: вироби медичного призначення (ВМП) і косметичні засоби (КЗ). Виконали 
внутрішньогруповий аналіз асортиментної та фірмової структури досліджуваних сегментів ринку, а також вивчили доступність 
процедури на основі різних препаратів.

Висновки. Вивчили фармакотерапевтичні засади біоревіталізації за усіма спектрами естетичних проблем, які вирішуються за 
допомогою цієї процедури. Встановлений перелік сучасного ринку препаратів для біоревіталізації дав змогу виконати їхній розподіл 
на дві асортиментні групи. Найчисленнішою (101 препарат – 96,20 %) виявилася група косметичних засобів, що включала одно-
компонентні (35,25 %) та комбіновані (60,95 %) препарати; друга група – вироби медичного призначення, включала 4 (3,80 %) 
препарати. Аналіз фірмової структури досліджуваного сегмента ринку показав, що лідери серед виробників – російські компанії (з 
країни імпортують 21,9 % від загальної кількості препаратів), вітчизняні виробники представлені тільки фірмою «Юрія-Фарм», що 
випускає 1 препарат у трьох різних концентраціях. Вивчення середньої вартості процедури в косметичних салонах м. Запоріжжя та 
коефіцієнта доступності процедури на основі різновидів препаратів для біоревіталізації показало: для споживачів доступнішою є 
процедура з використанням Juviderm Volift, RRS® HA SKIN RELAX WITH BoNtA 568® і JUVEDERM® VOLIFT RETOUCH, найменш 
доступна процедура з використанням RRS® HYALIFT® 35.

Ключові слова: біоревіталізація, ринок, лікувальна косметика, маркетингові дослідження.
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Research of marketing and pharmacoeconomic aspects of the domestic market of preparations used for biorevitalization
N. O. Tkachenko, N. M. Chervonenko, V. O. Demchenko, O. V. Lytvynenko

The aim of the work is to study the Ukrainian market for biorevitalization products with the subsequent formation of an information array, 
which can be used to improve the system for supplying target consumers and for correct strategic marketing decision-making.

Materials and methods. Data obtained from 2020 edition of the State Register of 3rd Class Medical Devices (Injection Implants for Soft 
Tissues), as well as from the State Register of Medicines of Ukraine, the information retrieval system Compendium Online, the database 
“Regulatory and Directive Documents of the Ministry of Health of Ukraine”, publications in scientific and practical journals connected 
to the research topic, were used as the main material for the study. The following research methods were employed: content analysis, 
comparative, analytical, graphic, and marketing research methods.

Results. Biorevitalization affects the internal course of metabolic processes in the deep layers of the dermis, thereby accelerating 
the production of collagen and elastin at the expense of the body resources.
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Research of marketing and pharmacoeconomic aspects of the domestic market of preparations used for biorevitalization

Based on the analysis of information sources about the means used in the biorevitalization procedure, two assortment groups were 
formed: medical devices and cosmetics. An intragroup analysis of the assortment and corporate structure of the studied market segments 
was carried out, and the availability of the procedure based on various drugs was studied.

Conclusions. The pharmacotherapeutic basis of biorevitalization was studied for all spectra of aesthetic problems, which are solved 
using this procedure under consideration. The established list of preparations for biorevitalization made it possible to divide them into 
two assortment groups. The most numerous (101 preparations – 96.20 %) is cosmetics group, including one-component (35.25 %) and 
combined (60.95 %) preparations. The second group embraces medical devices; it consists of 4 preparations (3.80 %). The analysis of 
brand structure of the studied market segment showed that the leading manufacturers here are Russian companies (21.9 % of the total 
amount of all preparations is imported from this country). Domestic manufacturers are represented by only one company, Yuria-Pharm, 
which produces, respectively, 1 drug in three different concentrations. Based on the study of the average cost of the procedure in beauty 
salons of Zaporizhzhia and the coefficient of accessibility of the procedure based on the varieties of drugs for biorevitalization, it was 
found that the procedure using Juviderm Volift, RRS® HA SKIN RELAX WITH BoNtA 568® and JUVEDERM® VOLIFT RETOUCH is 
more affordable for consumers; the least availability is characteristic of the procedure with RRS® HYALIFT® 35.

Key words: biorevitalization, cosmeceuticals market, marketing research.
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Исследование маркетинговых и фармакоэкономических аспектов отечественного рынка препаратов, используемых 
для биоревитализации
Н. А. Ткаченко, Н. М. Червоненко, В. А. Демченко, О. В. Литвиненко

Цель работы – исследование украинского рынка средств для биоревитализации с последующим формированием информа-
ционного массива, а также использование его для совершенствования системы обеспечения целевых потребителей и принятия 
верных стратегических маркетинговых решений.

Материалы и методы. В качестве основного материала исследования использовали данные Государственного реестра изделий 
медицинского назначения 3 класса (импланты инъекционные для мягких тканей) по состоянию на 2020 г., Государственного реестра 
лекарственных средств Украины, информационно-поисковой системы «Компендиум онлайн», базы «Нормативно-директивные 
документы МЗ Украины», публикации в научно-практических изданиях по направлению исследования. В ходе работы использовали 
такие методы исследования: контент-анализ, сравнительный, аналитический, графический, методы маркетингового исследования.

Результаты. Биоревитализация влияет на ход обменных процессов в глубоких слоях дермы, за счет собственных ресурсов ор-
ганизма ускоряя выработку коллагена и эластина. На основе анализа информационных источников о средствах, применяемых в 
процедуре биоревитализации, сформированы две ассортиментные группы: изделия медицинского назначения и косметические 
средства. Проведен внутригрупповой анализ ассортиментной и фирменной структуры исследуемых сегментов рынка, а также 
изучена доступность процедуры на основе различных препаратов.

Вывод. Изучены фармакотерапевтические основы биоревитализации по всем спектрам эстетических проблем, которые реша-
ются с помощью данной процедуры. Установленный перечень рынка препаратов для биоревитализации позволил провести их 
разделение на две ассортиментные группы. Самой многочисленной (101 препарат – 96,20 %) оказалась группа косметических 
средств, включающая однокомпонентные (35,25 %) и комбинированные (60,95 %) препараты; вторая группа – изделия меди-
цинского назначения, содержащая 4 (3,8 %) препарата. Анализ фирменной структуры исследуемого сегмента рынка показал, что 
лидер среди производителей – российские компании (импортируют 21,9 % от общего количества препаратов), отечественные 
производители представлены только одной фирмой «Юрія-Фарм», которая выпускает 1 препарат в трех различных концентрациях. 
При изучении средней стоимости процедуры в косметических салонах г. Запорожья и коэффициента доступности процедуры 
на основе разновидностей препаратов для биоревитализаций установлено: для потребителей более доступна процедура с ис-
пользованием Juviderm Volift, RRS® HA SKIN RELAX WITH BoNtA 568® и JUVEDERM® VOLIFT RETOUCH, наименее доступна 
процедура с использованием RRS® HYALIFT® 35.

Ключевые слова: биоревитализация, рынок, лечебная косметика, маркетинговые исследования.
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Біоревіталізація  – один із методів профілактики та ко-
рекції косметичних недоліків шкіри шляхом уведення 
високомолекулярної гіалуронової кислоти (ГК) у глибокі 
шари дерми. За останнє десятиліття цей метод зробив 
справжню революцію  в  естетичній медицині  та,  без 
сумніву,  є найефективнішим  із нехірургічних методів 
омолодження та догляду за шкірою. За цей час косметоло-
ги, дерматологи істотно поповнили свій арсенал засобів 
для біоревіталізації, адже нині розроблено, вдосконалено 
та представлено на вітчизняному ринку велику кількість 
препаратів, які відрізняються за ефективністю, вартістю, 
якістю та фірмою-виробником.

За  кордоном  використовують  тільки  зареєстровані 
(сертифіковані) препарати, перевірені методики. На жаль, 
країни, що розвиваються, на практиці стають полігоном 
для  випробовування нових  засобів  або ринком  збуту 
контрафактної  продукції. В  умовах  сучасного  (недо-
статньо контрольованого ринку медичних препаратів) 
лікарі-косметологи часто  використовують нелегальні 
препарати, що мають сумнівну користь, а інколи завдають 
шкоди пацієнтам. Трапляється, що під виглядом відомого 
виробника високоефективної ГК на ринку пропонують 
неякісний, малоочищений препарат  для  зовнішнього 
використання, фоно- або електрофорезу.
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Отже, актуальності набувають питання щодо вивчення 
ринку косметичних засобів за різними аспектами: право-
вими, клініко-фармацевтичними, фармакоекономічними, 
маркетинговими тощо [2–4].
Вивченню  окремих  аспектів  у  царині  порушено-

го  питання  присвячені  праці  вітчизняних науковців  
Ж. Б. Ольховської [5], Р. І. Байцара і Ю. М. Кордіяки [6],  
В. А. Георгіянц і співавт. [7], А. С. Маслової та Н. В. Чми-
хало  [8], О. В. Тимченка  та  співавт.  [9]:  досліджено 
актуальні проблеми косметичної галузі та її нормативне 
забезпечення для підвищення довіри та прихильності 
споживачів,  визначено  завдання щодо впорядкування 
нормативної документації на косметичні засоби з ліку-
вальним ефектом, здійснено маркетингові дослідження 
номенклатури  та можливостей підвищення реалізації 
косметичних засобів на фармацевтичному ринку України.
Незважаючи на чималий науковий внесок названих 

науковців, у рамках реформування вітчизняного фармаце-
втичного сектора та глобалізації інформаційно-економіч-
ного простору актуалізуються детальніші дослідження 
цільових сегментів ринку лікувальної косметики, як-от 
засобів для біоревіталізації.

Мета роботи
Дослідження вітчизняного ринку засобів для біоревіта-
лізації, формування інформаційного масиву та викори-
стання його для удосконалення системи  забезпечення 
цільових споживачів і ухвалення правильних стратегіч-
них маркетингових рішень.

Матеріали і методи дослідження
Як основний матеріал дослідження використовували дані 
Державного реєстру виробів медичного призначення 3 
класу (імпланти ін’єкційні для м’яких тканин) станом на 
2020 р., Державного реєстру лікарських засобів України, 
інформаційно-пошукової системи «Компендіум онлайн», 
бази «Нормативно-директивні документи МОЗ України», 
публікації в науково-практичних виданнях за напрямом 
дослідження,  аналітичні огляди, ділову документацію 
косметичних салонів, показники поширеності усклад-
нень після процедури.
Під час роботи використали такі методи дослідження: 

контент-аналіз, порівняльний, аналітичний, графічний, 
методи маркетингового дослідження.

Результати
Біоревіталізація впливає на перебіг обмінних процесів 
у глибоких шарах дерми, завдяки власним ресурсам ор-
ганізму прискорюючи вироблення колагену й еластину. 
Головна мета методики  – поповнення  гідратаційного 
резерву тканин та активація механізму авторегуляції син-
тезу ендогенної ГК та інших компонентів позаклітинного 
матриксу дерми.
Основною причиною  стрімкого  впровадження  біо-

ревіталізації  в  сучасну косметологію є передусім ши-

рокий  спектр  естетичних проблем,  які  вирішуються 
завдяки цій процедурі (зменшення виразності зморшок, 
поліпшення кольору обличчя,  розгладження вікових  і 
мімічних  зморшок,  зволоження шкіри,  звуження пор, 
усунення симптомів постакне,  вирівнювання рельєфу 
і тону шкіри, підвищення її еластичності та пружності, 
швидке відновлення епідермісу після негативного впливу 
ультрафіолетових променів тощо). Крім того, біоревіталі-
зація має низку переваг: неглибоке введення препаратів, 
відсутність вікових обмежень, можливість поєднання 
з багатьма  іншими процедурами, фізіологічність  (пре-
парати, що вводяться, нетоксичні, добре переносяться 
пацієнтами) [1,10].
Досягнення  бажаних  результатів  процедури  відбу-

вається  внаслідок  екзогенного  заповнення  дефіциту 
високомолекулярної ГК та створення гідрорезервів, що 
утворюються при поступовому її катаболізмі. Безумовно, 
основною ланкою в механізмі біоревіталізації є взаємодія 
з CD44 рецепторами фібробластів, що активізують їхню 
синтетичну активність, а отже підвищують ендогенний 
синтез молекули,  запускаючи процеси  авторегуляції 
за  принципом  зворотного  зв’язку. На  гістологічному 
рівні відбувається відтворення якісного позаклітинного 
матриксу, підвищення проліферативної активності фіб-
робластів,  стимуляція диференціювання фиброцитів у 
фібробласти,  опосередкована  стимуляція  колагено- й 
еластиноґенезу,  стимуляція  ангіоґенезу,  а  також про-
лонговане потенціювання вироблення ендогенної ГК  і 
підвищення опірності шкіри вільнорадикальним впливам 
[11,12].
Проаналізувавши  ряд  інформаційних  джерел  про 

засоби,  які  застосовують у процедурі біоревіталізації, 
сформували асортиментні групи, що наявні на ринку кра-
їни. Ринок утворений двома асортиментними групами: 
виробами медичного призначення (ВМП) і косметичними 
засобами (КЗ).
Встановили, що сегмент ВМП становить 3,8  % від 

асортименту ринку, що досліджували, а 96,2  % ринку  – 
однокомпонентні  (35,25  %)  та комбіновані  (60,95  %) 
КЗ (рис. 1).

3,8 %

35,25 %
60,95 %

ВМП
КЗ монокомпонентні
КЗ комбіновані

Рис. 1. Діаграма розподілу препаратів для біоревіталізації за 
асортиментними групами.
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Обговорення
Під час детальнішого  розгляду  комбінованих КЗ для 
біо ревіталізації встановили: у складі КЗ (крім ГК) мо-
жуть бути наявні від 1 до 50 додаткових компонентів. 
Так, у сегменті комбіновані КЗ для біоревіталізації пе-
реважають КЗ з 1–2 компонентами  – становлять 50  % 
від усього переліку. Як додаткові діючі речовини у КЗ 
використовують  декстраномери,  лідокаїн,  гліцерин, 

цинк, янтарну кислоту. КЗ із 3–4 додатковими речовина-
ми становлять 11,3  %; з 5–6 – 12,3  %; з 7–10  – 4,8  %; 
понад 10 (комплексні коктейлі) речовинами  – 21,6  % 
асортименту.
Основні  виробники препаратів для біоревіталізації 

на  вітчизняному фармацевтичному ринку  – провідні 
компанії Італії, Іспанії, ФРН, Кореї, РФ, США, України, 
Франції, Швейцарії, Швеції (табл. 1). Вітчизняні вироб-

Таблиця 1. Фірмова структура ринку препаратів для біоревіталізації

№ з/п Країна-виробник Назва фірми-виробника Назва препарату

1 Австрія PRINCESS Croma Princess Rich

2 Велика Британія YUMA Medical TwAc 2.0; TwAc3.0

3 Іспанія Aesthetic Dermal
RRS® HYALIFT® 75 PROACTIVE та ГІДРОБАЛАНС; RRS® HYALIFT® 35; RRS® HA 
INJECTABLE; RRS® HA SKIN RELAX WITH BoNtA 568®; RRS® HA TENSOR LIFT; 
RRS® HA WHITENING; RRS® HA EYES; RRS® HA STRIMATRIX; RRS® HA CELLU-
TRIX; RRS® SILISORG; RRS® SILISORG HA; RRS® SILISORG TENSOR

4 Італія

Fidia Farmaceutical SpA IAL-System; IAL-System ACP; IAL- system DUO

Ital Farmacia SKIN-B; SKIN-R; SKIN-OX; SKIN-C (SKIN-Сolin)

Bioformula Amino-Jal; Amino-Jal Strong

Seventy BG Rugantil

APHARM Hyamirа 2 %

IBSA Farmaceutici Viscoderm 0,8 %; Viscoderm 1,6 %; Viscoderm 2,0 %

5 Італія,  
Йорданія Hikma Pharmaceuticals Амінокислотний кластер Jalupro

6 Корея
Caregen Co., LTD Revofil Aquashine; Revofil Aquashine BR

LG Life Sciences YVOIRE HYDRO

7 Нідерланди Philoderm – NETHERLAND Zetavisc

8 ФРН

BioPolymer CRM- SOFT; CRM-DUR; CRM-DX; CRM-DEX; CRM-GEL

Biofaktor GmbH BIOFACTOR

Leistern Pharmaceuticals Dermaxx Soft; Dermaxx Forte; Dermaxx Ultimate

9 РФ

La beaute medicale Outline mesolift Zn +

Мартинекс Гиалрипайер биорепарант 02; Гиалрипайер биорепарант 04; Гиалрипайер 
биорепарант 08

Лаборатория Тоскани Hyaluform 1,8 %; Hyaluform 1 %; Гіалрипайер біорепарант®-10; Гіалрипайер 
біорепарант®-7; Гіалрипайер біорепарант®-6; Гіалрипайер біорепарант®-8 у флаконах

NMTC Revi

International Revi Brilliants

NovoNexus BIO-R20; REPLERI

Мезофарм NucleoSpire DNA-RNA 2 %; NucleoSpire Revitalizing Complex A; NucleoSpire Revital-
izing Complex B formula (Hydro Line Extra)

Medical Case Native Complex Bioneedle; Native Complex Bioneedle Active

Outline Gel Mesolift; Mesolift Zn; Skinoprotector; Lifter

10 США

Allergan 
 JUVEDERM® VOLIFT® RETOUCH; Juvederm Ultra 3; Juvederm Ultra 4; Juvederm 
HYDRATE; Juviderm Volift(Voluma і Volbella); Juvederm Ultra Smile; Juvederm Voluma 
XC; Juvederm Ultra Plus; Juvederm Volbella; Juvederm Ultra 2; Juvederm Voluma 

MESOESTETIC MESOHYAL+ NCTC 109

ABG LAB MESO-XANTHIN F199; Meso-Wharton P199

Caregen Prostrolane Natural  B
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Продовження таблиці 1.

№ з/п Країна-виробник Назва фірми-виробника Назва препарату

11 США, Канада Prollenium Medical Technol-
ogies

Revanesse Pure; Revanesse Ultra; Revanesse Contour; Revanesse; Revanesse Kiss; 
ReDexis; ReDexis Ultra

12 Україна Юрія-фарм, м. Черкаси Hyalual 1,1 %; Hyalual 2,2 %; Hyalual 1,8 %

13 Франція

BeautyPharmaCo Лінійка Beautelle

Corneal Group SURGILIFT

Filorga Лінійка NCTF 135

Vivacy Laboratorie Stylage Hydro

Laboratoires Filorga FILORGA М-НА10; FILORGA М-НА18

Laboratoires Genevrier IDUNE 0,8 %; IDUNE 1,6 %; IDUNE 2 %

14 Швейцарія TEOXANE Teosyal-Meso; Teosyal Meso-Expert; Teosyal Pure Sense Redensity

15 Швеція Q-Med Restylan Vital; Restylan Vital ligh SB Lidocaine

Загалом 39 105
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Рис. 2. Діаграма вартості процедури на курс лікування в діапазоні 1350–9880 грн.



125Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2021. – Т. 14, №1(35)ISSN 2306-8094

Research of marketing and pharmacoeconomic aspects of the domestic market of preparations used for biorevitalization

ники продукції  для біоревіталізації  становлять 3,8  % 
українського ринку.
Більша частина номенклатури представлена фірмами 

Allergan (США), Prollenium Medical Technologies (США, 
Канада), Aesthetic Dermal  (Іспанія), YUMA Medical 
(Велика Британія), Laboratoires Genevrier (Франція), Ital 
Farmacia (Італія), BioPolimer (ФРН), Q-Med (Швеція), а 
також препаратами, що імпортовані з країн ближнього 
зарубіжжя  – Outline Gel і «Мартинекс (РФ). Україну на 
ринку препаратів для біоревіталізації представляє один 
виробник  – «Юрія-Фарм».
Протягом дослідження проаналізували динаміку варто-

сті процедури біоревіталізації на визначений перелік КЗ і 
ВМП, які використовують лікарі-косметологи м. Запоріж-
жя. Для спостереження обрали жовтень 2019 р., травень і 
листопад 2020 р. Розрахунок вартості процедури зроблено 
на повний курс лікування тим чи іншим КЗ, враховуючи 
курс валюти на відповідний період. Для наочності росту 
цін взяли засоби в діапазоні 1350–9880 грн на повний курс 
лікування (рис. 2) і діапазоні 10200–26445 грн (рис. 3).
Така цінова розбіжність зумовлена низкою факторів: 

престижністю косметичного закладу, професійним рів-
нем лікаря-косметолога, оригінальністю та брендовими 
назвами КЗ, а також споживчою лояльністю до них.
Проаналізувавши дані середньої вартості процедури 

в косметичних салонах м. Запоріжжя та коефіцієнт до-
ступності (Кд), встановили: для споживачів процедури 
доступнішою є процедура  з  використанням  Juviderm 
Volift (Кд  =  0,88), RRS® HA SKIN RELAX WITH BoNtA 
568® (Кд  =  0,87) та JUVEDERM® VOLIFT RETOUCH 
(Кд  =  0,78), найменш доступна процедура з використан-
ням RRS® HYALIFT® 35 (Кд  =  0,0002).

Висновки
1. Вивчили фармакотерапевтичні засади біоревіталіза-

ції за всіма спектрами естетичних проблем, що вирішу-
ються за допомогою цієї процедури.
2. Встановлений перелік сучасного ринку препаратів 

для біоревіталізації дав можливість класифікувати їх у 
дві  асортиментні  групи. Найчисленнішою  (101 препа-
рат  – 96,2  %)  виявилася  група косметичних  засобів, 
що включала однокомпонентні (35,25  %) та комбіновані 
(60,95  %) препарати; друга група  – вироби медичного 
призначення  – 4 (3,8  %) препарати.
3. Аналіз фірмової структури досліджуваного сегмента 

ринку показав, що лідер серед виробників  – російські 
компанії (з РФ імпортують 21,90  % від загальної кілько-
сті всіх препаратів), вітчизняні виробники представлені 
однією фірмою «Юрія-Фарм», що випускає 1 препарат 
у трьох концентраціях.
4. Вивчення середньої вартості процедури в косметич-

них салонах м. Запоріжжя та коефіцієнта доступності 
процедури на підставі різновидів препаратів для біоре-
віталізації показало, що для споживачів цієї процедури 
доступнішою є процедура  з  використанням  Juviderm 
Volift, RRS® HA SKIN RELAX WITH BoNtA 568®  і 
JUVEDERM® VOLIFT RETOUCH, найменш доступна 
процедура з використанням RRS® HYALIFT® 35.
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