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До найперспективніших класів ноотропних засобів належать пептидергічні препарати та пептиди. Серед останніх особливе місце 
посідають пептиди вазопресинового ряду, які стимулюють процеси навчання та пам’яті.

Мета роботи – формування інформаційного масиву про лікарські засоби, які мають ноотропні властивості, та визначення 
актуальності й доцільності розроблення нових препаратів на підставі маркетингового аналізу вітчизняного ринку ноотропних 
лікарських засобів.

Матеріали та методи. Дослідження виконали за допомогою електронної бази Державного реєстру лікарських засобів, Компен-
діуму та Державного формуляра лікарських засобів.

Результати. Аналіз сучасного стану лікарських препаратів ноотропної дії показав, що асортимент препаратів, які належать до 
цієї групи та діють на поліпшення пам’яті, дуже обмежений. Вітчизняні препарати ноотропної дії, котрі містять пептиди вазо-
пресинового ряду, не зареєстровані. Тому розробка на їх основі сучасних оригінальних лікарських засобів є перспективною та 
конкурентоздатною, оскільки аналоги відсутні.

Висновки. Дослідження сучасного вітчизняного фармацевтичного ринку ноотропних лікарських засобів показало: в цьому сегменті 
в Україні зареєстровано 24 діючі речовини з переліку міжнародних непатентованих найменувань Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, представлені 107 торговими найменуваннями. У кількісному вираженні переважають вітчизняні препарати, але основний 
прибуток від продажів забезпечують імпортні фармакотерапевтичні ноотропні засоби. Основними лікарськими формами ноотропних 
препаратів, що використовуються у вітчизняній практичній медицині, є пероральні (пігулки, капсули). Аплікаційні лікарські форми 
з ноотропними активними фармацевтичними інгредієнтами в Україні відсутні. Лідери вартісного рейтингу продажів ноотропних 
лікарських засобів: церебролізин, пірацетам, фенотропіл. Враховуючи невисокий рівень біологічної доступності активних фарма-
цевтичних інгредієнтів при пероральному введенні, дослідження зі створення оригінальних фармакотерапевтичних засобів для 
альтернативного трансмукозного застосування з використанням відповідних лікарських форм (назальних мазей) на основі пептидів 
вазопресинового ряду дадуть змогу розробити ноотропні препарати, що забезпечать високу ефективність при мінімізації побічних 
реакцій та є адекватними за показником платоспроможності.

Позиционирование ноотропных лекарственных средств на национальном рынке
Ал Нукари Абдулкарим, И. В. Бушуева, С. А. Гладышева

К наиболее перспективным классам ноотропных средств относятся пептидергические препараты и пептиды. Среди последних 
особое место принадлежит пептидам вазопрессинового ряда, стимулирующим процессы учебы и памяти.

Цель работы – формирование информационного массива о лекарственных средствах, имеющих ноотропные свойства, и опре-
деление актуальности и целесообразности разработки новых препаратов на основании маркетингового анализа отечественного 
рынка ноотропных лекарственных средств.

Материалы и методы. Исследования выполнены с помощью электронной базы Государственного реестра лекарственных 
средств, Компендиума и Государственного формуляра лекарственных средств.

Результаты. Анализ современного состояния лекарственных препаратов ноотропного действия показал, что ассортимент пре-
паратов, принадлежащих к указанной группе и действующих на улучшение памяти, очень ограничен. Отечественные препараты 
ноотропного действия, содержащие пептиды вазопрессинового ряда, не зарегистрированы. Разработка на их основе современных 
оригинальных лекарственных средств перспективна и конкурентоспособна, поскольку аналоги отсутствуют.

Выводы. Исследования современного отечественного фармацевтического рынка ноотропных лекарственных средств показали: 
в Украине зарегистрированы 24 действующие вещества из перечня международных непатентованных наименований Всемирной 
организации здравоохранения, представленных 107 торговыми наименованиями. В количественном выражении преобладают 
отечественные препараты, но основную прибыль от продаж обеспечивают импортные фармакотерапевтические ноотропные 
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средства. Основные лекарственные формы ноотропных препаратов, которые используют в отечественной практической медици-
не, – пероральные (пилюли и капсулы). Аппликационные лекарственные формы с ноотропными активными фармацевтическими 
ингредиентами в Украине отсутствуют. Лидеры стоимостного рейтинга продаж ноотропных лекарственных средств: церебролизин, 
пирацетам, фенотропил. Учитывая невысокий уровень биологической доступности активных фармацевтических ингредиентов при 
пероральном пути введения, исследования по созданию оригинальных фармакотерапевтических средств для альтернативного 
трансмукозного применения с использованием соответствующих лекарственных форм (назальных мазей) на основе пептидов 
вазопрессинового ряда позволят разработать ноотропные препараты, обеспечивающие высокую эффективность при миними-
зации побочных реакций и адекватные по показателям платежеспособности.

Ключевые слова: ноотропы, маркетинговые исследования, рынок.
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Positioning of nootropics in the national market
Al Nukari Abdulkarim, I. V. Bushuieva, S. A. Hladysheva

Peptides of vasopressin stimulating the processes of study and memory are situated between the most perspective nootropics.

The aim of work is forming an informational file about medicines with nootropic action and determination of the actuality and advisability 
of new drugs development, basing on the marketing research of nootropics domestic market.

Materials and methods. Internet-base of State register of drugs, Compendium and State logbook of medicines.

Results. Analysis of modern state of nootropics showed that assortment of medicines belonging to this group and having influence 
on memory improvement is very limited. Home-made drugs with nootropic action containing peptides of vasopressin aren’t registered.

Conclusions. Research of modern domestic market of nootropics allowed to establish that on the modern stage at this segment in Ukraine 
24 active substances from the list of international nonproprietary names of World Health Organization are registered and presented by 
107 commercial names. At the same time in quantitative expression home-made medicines are prevailed but the main profit is provided 
by the imported nootropics. It is established that oral dosage forms (pills and capsules) are the main nootropics used in domestic practical 
medicine. Applicative dosage forms with nootropic active pharmaceutical ingredients in Ukraine are absent. Cerebrolysin, piracetam, 
phenotropil are the leaders of price rating of nootropics sale. Considering the low level of bioavailability of active pharmaceutical ingredients 
at oral route of administration the research for creating of original pharmacotherapeutic medications for alternative transmucosal application 
of appropriate dosage forms (nasal ointments) on the base of peptides of vasopressin will allow to create nootropic drugs providing with 
high efficacy and maximal minimization of side effects and adequate by the indexes of paying capacity.

Key words: nootropics, marketing research, common market.
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Належна гарантія постачання населенню лікарських 
засобів (ЛЗ) і виробів медичного призначення (ВМП) за-
лежить від багатьох факторів: можливості розроблення та 
виробництва основних груп фармацевтичних продуктів 
чи їх імпорту до підвищення ефективності, доступності 
ліків. В Україні багато проблем щодо формування збалан-
сованої системи забезпечення ліками населення досі не 
вирішені й однією з найгостріших є імпортозалежність 
вітчизняного ринку ЛЗ [1].

Концепція розвитку фармацевтичного сектора галузі 
охорони здоров’я України на 2011–2020 рр. окреслила 
напрям розв’язання цієї проблеми шляхом виробництва 
генеричних або біологічно подібних препаратів і розвитку 
модифікованих ЛЗ – створення препаратів другого, третьо-
го та четвертого поколінь із відомих діючих речовин [2].

Серед неінфекційних захворювань хворобам нерво-
вої системи та психічним розладам належить провідне 
місце за збільшенням тривалості життя з інвалідністю 
[3]. З кожним роком збільшується кількість активних 
фармацевтичних інгредієнтів, що застосовуються для 
лікування різних цереброваскулярних захворювань і 
судинних порушень мозку, що потребують застосування 
ноотропних засобів, збільшується обсяг інформації про 
механізм дії, ефективність і безпеку, особливості вико-
ристання в різних груп пацієнтів [4,5].

До найперспективніших класів ноотропних засобів 
належать пептидергічні препарати (наприклад, церебро-
лізин) [6] і пептиди [7]. Серед останніх особливе місце 
посідають пептиди вазопресинового ряду, які стимулю-
ють процеси навчання та пам’яті [8–10].

Мета роботи 
Формування інформаційного масиву про ЛЗ, які мають 
ноотропні властивості, та визначення актуальності й 
доцільності розроблення нових препаратів на підставі 
маркетингового аналізу вітчизняного ринку ноотропних 
лікарських засобів.

Матеріали і методи дослідження
Під час дослідження виконали пошук, аналіз, узагаль-
нення та систематизацію інструкцій до медичного 
застосування ноотропів за допомогою електронної бази 
Державного реєстру ЛЗ, Компендіуму [11] та Державно-
го формуляра лікарських засобів [12] із використанням 
елементів, що запропоновані алгоритмом маркетингових 
досліджень асортименту ЛЗ на фармацевтичному ринку 
України та низкою публікацій [13–15].
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Результати та їх обговорення
За даними Державного реєстру лікарських засобів 
України (2017), загальний асортимент українського фар-
мацевтичного ринку НЛП становить 24 діючі речовини 
за МНН, загальна кількість торговельних назв – 107, 
загальна кількість лікарських препаратів з урахуванням 
різних форм, дозувань і фасувань – 757, серед них 40 % – 
закордонні препарати, 60 % – вітчизняні (рис. 1).

Серед країн за кількістю пропозицій у рейтингу лідиру-
ють Індія (21,7 %), Німеччина (12,7 %), Польща (10,8 %), 
Іспанія (9,1 %). Загальна кількість НЛП представлена 13 
країнами (рис. 2).

З усієї кількості НЛП частка монокомпонентних стано-
вить 95,4 %, решта (4,6 %) – комбіновані засоби (рис. 3).

Аналіз за видами НЛЗ показав: в асортименті переважа-
ють таблетки (60 %), на другому місці – розчини (18 %), 
на третьому – капсули (10 %) (рис. 4).

За видом відпуску 7 % становлять ОТС-препарати, 
93 % – препарати, що відпускаються за рецептом лікаря 
(рис. 5).
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Закордонні НЛЗ

НЛЗ вітчизняного 
виробництва

Рис. 1. Співвідношення вітчизняних і закордонних НЛЗ, 
що зареєстровані на ринку України (станом на 01.01.2018 
р.), %.
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Рис. 2. Рейтингова шкала закордонних країн за кількістю за-
реєстрованих НЛЗ на ринку України (станом на 01.01.2018 р.), %.
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Рис. 3. Асортиментна структура НЛЗ за складом препарату 
(станом на 01.01.2018 р.), %.

Таблетки
60 %Розчини д/ін

18 %

Капсули
10 %

Порошки
7 %

Розчини оральні
1 %

Краплі назальні
1 %

Сиропи
1 % Суспензії

1 %
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Рис. 4. Співвідношення лікарських форм зареєстрованого 
в Україні асортименту НЛЗ (станом на 01.01.2018 р.), %.
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Рис. 5. Співвідношення рецептурних і ОТС-препаратів у 
зареєстрованому в Україні асортименті НЛЗ (станом на 
01.01.2018 р.), %.
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Рис. 6. Рейтинг продажу основних НЛЗ, що зареєстровані 
на фармацевтичному ринку України (станом на 2016–2017 
рр.), %.
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На відміну від інших сегментів, ринок НЛП представ-
лений в основному вітчизняними ЛЗ. На частку націо-
нальних фармацевтичних компаній припадає майже 24 % 
продажів у грошовому вираженні. Треба відзначити, що 
середня роздрібна ціна на вітчизняну продукцію компанії 
протягом 2016–2017 рр. залишалася майже незмінною, а 
ціни на імпортні НЛП (зокрема, австрійський церебролі-
зин) збільшилися на десятки відсотків, що призвело до 
падіння продажів у кількісному вираженні.

У вартісному рейтингу продажів НЛЗ у 2016–2017 рр. 
лідирує церебролізин (25,0 %), на другому місці – пі-
рацетам (10,5 %), на третьому – фенотропил (8,7 %)  
(рис. 6).

Наступний етап дослідження – визначення препара-
тів-лідерів за показником вартісного обсягу продажу за 
останні 5 років (табл. 1).

За результатами дослідження склали мегаконтур 
цільового сегмента НЛП на рівні національного фар-
мацевтичного ринку, який застосовується у фармації як 
кон’юнктурна ситуація пропозицій цієї групи лікарських 
засобів (рис. 7).

На фармацевтичному ринку України, відповідно до 
класифікації АТС, представлені ноотропні засоби, що 
наведені в таблиці 2.

Аналіз сучасного ринку лікарських препаратів но-
отропної дії показав: асортимент засобів, які належать 

Вітчизняні НЛЗ (60,2 %)

Країна-лідер із реєстрації НЛЗ 
на ринку України – Індія 

(21,7 %)

Лідер продажу – церебролізин 
(25 %)

Відпуск за рецептами (93 %)

Лікарська форма таблетки 
(60,5 %)

Багатокомпонентні НЛЗ 
(95,4 %)

Рис. 7. Мегаконтур асортиментних позицій НЛЗ, %.

Таблиця 1. НЛП-лідери за показником вартісного обсягу продажу на українському фармацевтичному ринку (2013–2017 рр.), %

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Кавінтон – 19,7 % Кавінтон – 17,9 % Церебролізин – 23,0 % Церебролізин – 20,9 % Церебролізин – 21,0 %

Церебролізин – 17,9 % Церебролізин – 16,5 % Фенотропил –12,2 % Фенотропил – 12,8 % Фенотропил – 10,9 %

Ноотропіл – 9,1 % Танакан – 8,7 % Кавинтон – 5,0 % Фенібут – 11,5 % Фенібут – 9,5 %

Таблиця 2. Ноотропні засоби, що представлені на ринку України

Назва лікарського 
препарату Фірма-виробник / країна Форма випуску лікарського засобу

Піритинол Merck KGaA / Німеччина табл. п/о 100 мг блістер, № 50 сусп. д/перорал. заст. 4 г фл.  
200 мл, № 1

Луцетам Egis Group / Угорщина табл. п/о 400 мг блістер, № 60 табл. п/о 400 мг фл., № 60

Пірацетам Корпорація «Артеріум» / Україна табл. п/о 0,2 г, № 60 р-н д/ін. 200 мг/мл амп. 5 мл, пачка, № 10

Біотропіл Biofarm / Польща р-н д/ін. 20 % по 5 мл в амп. № 12, по 15 мл в амп. № 4

Пірацетам UCB Pharma / Бельгія п/о 800 мг блістер, № 15 табл. п/о 400 мг блістер, № 15
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Назва лікарського 
препарату Фірма-виробник / країна Форма випуску лікарського засобу

Пірацетам

1. ПАТ «Червона Зірка» / Україна
2. ПАТ «Фармак» / Україна
3. ПАТ «Борщагівський ХФЗ» / Україна
4. ВАТ «Ніко» / Україна
5. ПрАТ «ФФ «Дарниця» / Україна
6. ВАТ «ФК «Здоров’я» / Україна

1. табл. п/о 400 мг блістер, № 10 табл. п/о 200 мг блістер, № 10
2. табл. п/о 400 мг блістер, № 60
3. табл. п/о 200 мг блістер, № 60
4. табл. п/о 200 мг блістер, № 60
5. табл. п/о 200 мг блістер, № 60

Вінпоцетин

1. ПАТ «Червона Зірка» / Україна
2. ПАТ «Борщагівський ХФЗ» / Україна
3. ВАТ «ДЗ «ГНЦЛС» / Україна
4. ЗАТ «Лекхім-Харків» / Україна
5. ВАТ «Астрафарм» / Україна
6. ПрАТ «ФФ «Дарниця» / Україна
7. ВАТ «Фармак» / Україна
8. ПАТ «Київський вітамінний завод» / 
Україна

1. табл. п/о 5 мг № 30 р-н д/ін. 0,5 % розчин амп. 2 мл № 10
2. табл. п/о 5 мг № 30
3. табл. п/о 5 мг № 30
4. р-н д/ін. 5 мг/мл 2 мл № 10
5. табл. п/о 5 мг № 30
6. табл. п/о 5 мг № 30
7. р-н д/ін. 0,5 % по 2 мл в амп. № 10
8. табл. п/о 5 мг № 30

1. Кавінтон
2. Кавінтон-форте

1. Gedeon Richter / Німеччина
2. Gedeon Richter / Німеччина

1. табл. п/о 5 мг № 30 р-н д/ін. 5 мг/мл амп. 2 мл, № 10
2. табл. п/о 10 мг № 30 

1. Віцеброл
2. Віцеброл форте

1. Biofarm / Польща
2. Biofarm / Польща

1. табл. п/о 5 мг № 60, табл. п/о 10 мг № 60
2. табл. п/о 10 мг № 30

Цитиколін Кваніл Kusum Healthcare Pvt. Ltd. / Індія р-н д/орал. заст. 100 мг/мл фл. 30 мл, фл. 100 мл, № 1  
табл. п/о 500 мг блістер, № 10, № 30, № 100

Нейроксон Корпорація «Артеріум» / Україна р-н д/ін. 500 мг/4 мл амп. 4 мл, в блістері № 10. р-н д/ін. 1000 мг/4 мл амп. 
4 мл, в блістері № 10 табл. п/о 500 мг блістер, № 20

Сомазина Ferrer Internacional / Велика Британія табл. п/о 500 мг блістер, № 10, № 20

Цераксон Takeda / Іспанія р-н д/перорал. заст. 10 г/100 мл, № 6, № 10  
р-н д/ін. 1000 мг амп. 4 мл, № 3, № 5, № 10

Цитокон ТОВ «Юрія-Фарм» / Україна р-н д/ін. 125 мг/мл амп. 4 мл, № 5

Нейровін Micro Labs / Індія табл. п/о 500 мг № 30

Сомаксон Mili Healthcare / Велика Британія р-н д/ін. 500 мг/мл амп. 2 мл, № 10

Нейродар Kusum Healthcare Pvt. Ltd. / Індія табл. п/о 500 мг № 30 

Ліра ПАТ «Фармак» / Україна р-н д/ін. 1000 мг/4 мл амп. 4 мл № 10

Дифосфоцин Magis Pharmaceutici / Італія р-н д/ін. 1000 мг/4 мл по 4 мл в амп. № 5

Лікарські засоби, що застосовуються для поліпшення пам’яті

Нейронтин УА «Про-Фарма» / Україна табл. п/о 10 мг блістер, № 28

Абікса Lundbeck Export / Данія табл. п/о 10 мг блістер, № 28

1. Білобіл
2. Білобіл® Інтенс
3. Білобіл® Форте

KRKA / Словенія
1. табл. п/о 120 мг блістер, № 20, № 60
2. табл. п/о 120 мг блістер, № 20, № 60
3. табл. п/о 80 мг блістер, № 60

1. Мемоплант
2. Мемоплант Форте Schwabe / Швейцарія 1. табл. п/о 40 мг блістер, № 20

2. табл. п/о 80 мг блістер, № 20

Меморин ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика» / 
Україна краплі орал. фл. 40 мл, № 1

Гінкго Білоба ВАТ «Астрафарм» / Україна табл. п/о 40 мг блістер, № 30

Танакан Pharma / Франція табл. п/о 40 мг блістер, № 30, № 90

Гілоба Mega Lifesciences / Таїланд табл. п/о 40 мг блістер, № 30

Гінкофар Biofarm / Польща табл. п/о 80 мг блістер, № 20

Мемантин Денігма Kusum Healthcare Pvt. Ltd. / Індія табл. п/о 5 мг № 14, № 140

Гінкгокапс-М АТ «Монфарм» / Україна табл. п/о 40 мг блістер, № 20 

Мемокс ВАТ «Фарма Старт» / Україна табл. п/о 10 мг блістер, № 60 табл. п/о 20 мг блістер, № 30

Мема Actavis Ltd / Мальта табл. п/о 10 мг блістер, № 30, № 60

Продовження таблиці 2.
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до цієї групи та діють на поліпшення пам`яті, дуже обме-
жений. Вітчизняні препарати ноотропної дії, що містять 
пептиди вазопресинового ряду, не зареєстровані. Тому 
розробка на їхній основі сучасних оригінальних лікар-
ських засобів є перспективною та конкурентоздатною, 
оскільки аналоги відсутні.

Висновки
1. Дослідження сучасного вітчизняного фармацевтич-

ного ринку ноотропних лікарських засобів показали: в 
Україні зареєстровано 24 діючі речовини з переліку між-
народних непатентованих найменувань Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, що представлені 107 торговими 
найменуваннями. У кількісному вираженні переважають 
вітчизняні препарати (60,2 %), але основний прибуток від 
продажів забезпечують імпортні фармакотерапевтичні 
ноотропні засоби (76 %).

2. Основними лікарськими формами ноотропних пре-
паратів, що використовуються у вітчизняній практичній 
медицині, є пероральні (пігулки та капсули). Аплікаційні 
лікарські форми з ноотропними активними фармаце-
втичними інгредієнтами в Україні відсутні. Лідерами 
вартісного рейтингу продажів ноотропних лікарських 
засобів є церебролізин, пірацетам, фенотропил.

3. Враховуючи невисокий рівень біологічної до-
ступності активних фармацевтичних інгредієнтів при 
пероральному введенні, дослідження щодо створення 
оригінальних фармакотерапевтичних засобів для альтер-
нативного трансмукозного застосування з використанням 
відповідних лікарських форм (назальних мазей) на основі 
пептидів вазопресинового ряду дає можливість створити 
ноотропні препарати, що забезпечують високу ефектив-
ність при максимальній мінімізації побічних реакцій та 
адекватні за показником платоспроможності.
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