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Розширення сучасного ринку ветеринарних препаратів характеризується зростанням 

кількості нових специфічних лікарських форм, хоча поряд з ними такі «класичні» м’які 

лікарські форми, як мазі, пасти, лініменти та інші не втрачають актуальності. У цьому 

контексті спеціалісти ветеринарної фармації працюють над питаннями розробки нових та 

вдосконаленням існуючих лікарських засобів для тварин. 

Метою наших досліджень було проаналізувати асортимент зареєстрованих в Україні 

ветеринарних препаратів у м’яких формах. 

Шляхом аналізу літературних та інших інформаційних джерел вивчали асортимент 

зареєстрованих в Україні (станом на 1.11.2016 р.) ветеринарних препаратів, які випускаються 

у м’яких лікарських формах. 

На національному фармацевтичному ринку від загальної кількості зареєстрованих в 

Україні (станом на 1.11.2016 р.) ветеринарних препаратів 1,6 % пропонується у м’яких формах 

випуску [1, 2]. Найбільша кількість із них є мазями (54 %). Із 45-ти таких лікарських засобів 

тільки 3 є імпортними товарами, а саме Орідерміл (Ветоквінол Біовет Сп. з о. о., Ветоквінол  

С.А.; Польща, Франція), Лекасептал (Ілірія д.д., Республіка Словенія), Мазь аверсектинова 

0,05 % (ООО «Фармбіомедсервіс», Російська Федерація).  

Вітчизняну продукцію забезпечують на 16 % ТОВ «БРОВАФАРМА» та у такій же 

кількості ПП фірма «Фарматон», на 13 % − ПрАТ ВНП «Укрзооветпромпостач», на 11 % − 

Приватне підприємство «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс», а також ТОВ «Укрветпромпостач», 

на 9 % − ТОВ ВФ «Базальт».  

Серед інших національних виробників м’яких лікарських форм ветпрепаратів є такі, як: 

Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини Національної академії 

аграрних наук України, ТзОВ «Дослідно-експериментальне виробництво Інституту 

епізоотології», АТ «Біофарм», ТОВ «САКС», ТОВ фірма «Продукт», ТОВ «ФІРМА КАЙ», 

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». 

Згідно з класифікацією системи АТСvet (Anatomical Therapeutic Cemical classification 

system), ветеринарні препарати у формі мазей (20 %) мають коди: QD10A – Ветеринарні 

препарати проти акне для місцевого застосування, QD03AX – Інші препарати, які сприяють 

загоєнню (рубцюванню) ран, QD06 – Антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для 

місцевого застосування, QD02 – Ветеринарні препарати із захисною та пом’якшувальною 

дією, QD01A – Протигрибкові ветеринарні препарати для місцевого застосування, QР54АХ – 

Інші макроциклічні лактони. По одному лікарському засобу зареєстровано з кодами: QD02AC 
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– Вазелін і продукти жирів (Вазелін ветеринарний), QS02CA04 – Триамцинолон і 

протимікробні (Орідерміл), QC10BA04 – Симвастатин та фенофібрат (Мазь цинкова), QD08A 

– Антисептики та дезінфектанти, QC09BB04 – Периндоприл і амлодипін (Мазь іхтіолова 10 

%), QS01 – Ветеринарні препарати, які застосовуються в офтальмології, QS01AA03 – 

Окситетрациклін (Мазь окситетрациклінова очна). 

В асортименті ветеринарних лікарських засобів у формі мазей найчастіше виробники 

пропонують: окситетрациклінову (5), іхтіолову та цинкову (по 4), стрептоцидну (3). ТОВ 

«БРОВАФАРМА», ПП фірма «Фарматон», ТОВ ВФ «Базальт», ПрАТ ВНП 

«Укрзооветпромпостач», Приватне підприємство «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс», ТОВ 

«Укрветпромпостач» випускають під різними комерційними назвами мазь «Ям» (Фунгібак-ЯМ, 

Супер-ЯМ, ЯМ-К). 

Серед зареєстрованих в Україні ветеринарних препаратів на національному 

фармацевтичному ринку у формі паст випускається 23 лікарські засоби (27 % від загальної 

кількості м’яких лікарських форм), з яких 6 є вітчизняними: Пресорб (ПрАТ ЕОФ «КРЕОМА-

ФАРМ»), Вормікіл,  Немасектин (ПрАТ ВНП «Укрзооветпромпостач»), Мангуст (ТОВ фірма 

«Продукт», ТОВ «ФІРМА КАЙ»), «БІОКОНТ-П», «Біоконт» (ТОВ НВП «Агробiопрепарати»). 

Імпортні товари пропонують Німеччина (5), Франція, Нідерланди, Канада і Російська 

Федерація (по 2). Дана продукція є досить різноманітною: пасти для перорального 

(ентеросорбенти, антигельмінтики, біоконсерванти, кормові добавки) та зовнішнього 

застосування (Паста Доктора Нейлора для запобігання росту рогів), а також принада для 

знищення щурів та мишей (Мангуст). 

Вітчизняні виробники ТОВ «Укрветпромпостач» і «БРОВАФАРМА» випускають 

Лінімент бальзамічний по Вишневському з кодом QD08A – Антисептики та дезінфектанти, 

QC09BB06 – Еналаприл і нітрендипін. 

У формі супозиторій зареєстрованим в Україні є: антигельмінтний засіб Альбенд-300 

(Наброс Фарма Пвт. Лтд., Індія) із кодом QP52AC11 та ветеринарні препарати для 

внутрішньоматкового (QG01; Йодопен® (ЗАТ «НІТА-ФАРМ», Російська Федерація), 

Супозиторії хламіциду (ТОВ «Ветпрепарати», Україна) і ректального (QC05AD; Дивопрайд 

(НВП «Біо-Тест-Лабораторія», ТОВ «Дивопрайд», Україна), «Зоо хелс» (ПрАТ ВНП 

«Укрзооветпромпостач») застосування.  

ТОВ ВФ «Базальт» пропонує Свічки внутрішньоматкові з іхтіолом та Свічки 

внутрішньоматкові піноутворюючі з сульфадимезином з кодом QG01 – Протимікробні 

ветеринарні препарати та антисептики, які застосовують у гінекології. 

Новою (раніше вважалося, що такі препарати є лише магістральними) специфічною 

ветеринарною формою випуску, що за агрегатним станом належить до м’яких, є болюси. Нині 

на національному фармацевтичному ринку представлено 6 таких лікарських засобів: Альбенд-

600 (Наброс Фарма Пвт. Лтд., Індія), Кальцитрейс D3 (Норбрук Лабораторієс Лімітед, 

Північна Ірландія), Дієтевіт Ексель, Дієтевіт Флеш, Дієтевіт Тонік, Дієтевіт Старт (Неоле 

С.А.С., Франція). Перший із вказаних має код QP52 – Атигельмінтні ветеринарні препарати, 

QP52AC11 - Альбендазол, інші – кормові добавки. 

Перспективою подальших наших досліджень є аналіз асортименту зареєстрованих в 

Україні ветеринарних препаратів, які випускаються в інших лікарських формах.  

 

В И С Н О В К И 

 

1. Сучасний фармацевтичний ринок зареєстрованих в Україні (станом на 1.11.16) 

ветеринарних препаратів на 1,6 % представлено у м’яких лікарських формах.  

2. Мазі становлять 54 % від загальної кількості м’яких лікарських форм, причому  20 % 

з них кодом QD10A – Ветеринарні препарати проти акне для місцевого застосування. 

Випускають їх, в основному, національні виробники і лише 7 % є імпортними лікарськими 
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засобами. В асортименті вітчизняної продукції найбільш часто пропонуються 

окситетрациклінова (5), іхтіолова та цинкова (по 4), стретоцидна (3) мазі, а з комбінованих – 

мазь «Ям» під різними комерційними назвами. 

3. Лікарські засоби у формі паст (27 %) випускаються для внутрішнього і зовнішнього 

застосування та один препарат (Мангуст) є принадою для знищення щурів та мишей. 

4. У лініментах та свічках зареєстровано в Україні лише вітчизняні товари: 2 препарати 

Лініменту Вишневського та Свічки внутрішньоматкові з іхтіолом і Свічки піноутворюючі з 

сульфадимезином. 

5. Новою специфічною ветеринарною формою випуску є болюси, у яких закордонні 

виробники пропонують кормові добавки та один антигельмінтний препарат (Альбенд-600). 
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