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Мірзоєва Т. В. Особливості експорту-імпорту продукції лікарського рослинництва в умовах сьогодення

Метою статті є аналіз особливостей та окремих тенденцій імпорту-експорту лікарських рослин в Україні для формування стратегії розвитку 
лікарського рослинництва в межах подальших наукових досліджень. Здійснено аналіз імпорту лікарських рослин до України, в ході якого виявлено, 
що для 2016–2017 рр. характерним є поступове збільшення обсягів імпорту лікарських рослин в Україну. Виконаний аналіз експорту лікарських рос-
лин із України показав, що середньорічний показник коливається на рівні 3 тис. тонн продукції. Найбільшими експортерами вітчизняної продукції 
лікарського рослинництва є такі країни, як Польща, Великобританія, Латвія та Німеччина. Загалом, короткий аналіз особливостей та окремих 
тенденцій експорту-імпорту українських лікарських рослин свідчить про те, що обсяги експорту переважають обсяги імпорту, і в цьому є певний 
потенціал, можливостям реалізації якого будуть присвячені подальші дослідження.
Ключові слова: лікарське рослинництво, імпорт-експорт лікарських рослин.
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Мирзоева Т. В. Особенности экспорта-импорта продукции  

лекарственного растениеводства в условиях современности
Целью статьи является анализ особенностей и отдельных тенденций 
импорта-экспорта лекарственных растений в Украине для формиро-
вания стратегии развития лекарственного растениеводства в про-
цессе дальнейших научных исследований. Осуществлен анализ импор-
та лекарственных растений в Украину, в ходе которого выявлено, что 
для 2016–2017 гг. характерно постепенное увеличение объемов импор-
та лекарственных растений в Украине. Выполненный анализ экспорта 
лекарственных растений из Украины показал, что среднегодовой по-
казатель колеблется на уровне 3 тыс. тонн продукции. Крупнейшими 
экспортерами отечественной продукции лекарственного растение-
водства являются такие страны, как Польша, Великобритания, Лат-
вия и Германия. В целом, краткий анализ особенностей и отдельных 
тенденций экспорта-импорта украинских лекарственных растений 
свидетельствует о том, что объемы экспорта превышают объемы 
импорта, и в этом есть определенный потенциал, возможностям ре-
ализации которого будут посвящены дальнейшие исследования.
Ключевые слова: лекарственное растениеводство, импорт-экспорт 
лекарственных растений.
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Mirzoieva T. V. The Features of Export-Import of Medicinal Plant Products 

in Modern Conditions
The article is aimed at analyzing features and individual tendencies of the 
export-import of medicinal plants in Ukraine for formation of a strategy of 
development of medicinal plant raising in the course of further scientific re-
searches. The analysis of imports of medicinal plants to Ukraine was carried 
out, during which it was determined that for 2016–2017 a gradual increase in 
the volume of imports of medicinal plants in Ukraine was characteristic. The 
performed analysis of exports of medicinal plants from Ukraine showed that 
the average annual rate fluctuated at the level of 3 thousand tons of prod-
ucts. The largest exporters of domestic production of medicinal plant raising 
are such countries as Poland, Great Britain, Latvia, and Germany. In general, 
the brief analysis of features and individual tendencies of the export-import 
of Ukrainian medicinal plants testifies that volumes of exports exceed the vol-
umes of imports, and there is a certain potential therein, the possibilities of 
its materialization will be concern of a further research.
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Розвиток лікарського рослинництва відбувався 
паралельно з розвитком людства й поступово 
людство усвідомило важливість та соціаль-

но-економічне значення даної сфери. Зокрема, про 
суттєве соціально-економічне значення лікарського 
рослинництва свідчить інформація Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я (ВООЗ) про те, що лише фі-
топрепарати нині складають ринок ємністю 60 млрд 
дол. Дуже широко, наприклад, вони використовують-
ся в Німеччині, Франції, США, Італії, Індії [12]. У ці-
лому, за даними ВООЗ, близько 80% населення світу 
застосовує лікарські рослини для лікування різно-
манітних захворювань. Більше 40% фармацевтичної 

продукції у світі виготовляється на основі лікарських 
рослин. За оцінками експертів, у найближчі десять 
років частка фітопрепаратів у загальному обсязі спо-
живання фармацевтичних препаратів досягне 60%. 
Це, перш за все, пов’язано з тим, що протягом остан-
ніх десятиліть близько 15% населення Землі страждає 
від алергії, у тому числі й на синтетичні лікарські пре-
парати [5]. 

Таким чином, в умовах сучасності лікарське 
рослинництво відіграє важливу роль у світовій еко-
номіці та фактично стало окремим напрямком під-
приємницької діяльності. Світовий ринок лікарських 
рослин стрімко розвивається, демонструючи високі 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	М
ІЖ

Н
АР

О
Д

Н
І Е

КО
Н

О
М

ІЧ
Н

І В
ІД

Н
О

СИ
Н

И

33БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2018
www.business-inform.net

темпи та значні показники економічного приросту. 
Проте є й негативні моменти, що стосуються розвит-
ку лікарського рослинництва, зокрема в Україні.  
У зв’язку з цим вважаємо необхідним детально дослі-
дити проблематику виробництва лікарських рослин в 
умовах сучасності. Зокрема, проаналізувати тенденції 
імпорту-експорту лікарської рослинної сировини.

Теоретичні й практичні аспекти розвитку лікар-
ського рослинництва висвітлені в наукових працях 
таких вітчизняних і закордонних учених, як С. В. Гар-
на, С. В. Гриценко, Л. І. Демкевич, Ю. А. Никитюк,  
А. І. Русинов, Б. Б. Семак, О. І. Тихонов, О. Б. Губа-
ньов. Однак сучасні тенденції вимагають нових до-
сліджень та уваги вчених і практиків. 

Метою даної роботи є аналіз особливостей та 
окремих тенденцій імпорту-експорту лікарських рос-
лин в Україні для формування стратегії розвитку лі-
карського рослинництва в межах подальших науко-
вих досліджень.

У процесі дослідження були застосовані такі 
методи, як логічний і статистичний аналіз, за-
гальнонаукові методи економічного та фінан-

сового аналізу, метод порівняння.
В умовах сучасності одним із найбільших у світі 

комерційних ринків лікарських рослин і лікарських 
засобів рослинного походження вважається європей-
ський ринок. Європейські країни не тільки імпорту-
ють, але й у великому асортименті виробляють лікар-
ські рослини та лікарські засоби на основі рослинної 
сировини. Європейські споживачі, наприклад у Фран-
ції, Німеччині, Італії, Швеції та Англії, часто застосо-
вують лікарські рослини як доповнення до лікування 
медикаментозними лікарськими засобами [3]. 

За оцінками експертів, найбільшим експорте-
ром лікарських рослин є Росія, хоча згідно з офіцій-
ною статистикою, за обсягами експорту на європей-
ському ринку лідирує Німеччина. Розбіжність між 
даними офіційної статистики та даними експертів 
пояснюється тим, що Німеччина переважну частину 
лікарської рослинної сировини закуповує в Болгарії. 
У зв’язку з цим фактом реальним лідером за обсяга-
ми експорту лікарських рослин на європейській час-
тині планети вважається Росія. Друге місце за обся-
гами експорту на ринки країн Євросоюзу поділяють 
Польща та Болгарія. При цьому Польща є визнаним 
лідером у сегменті культивованих лікарських рослин, 
у той час як Болгарія вважається лідером у сегменті 
дикорослих рослин із цілющими властивостями [10]. 

Україна, як і більшість країн світу, імпортує та 
експортує лікарську рослинну сировину. Найбільши-
ми покупцями на світовій арені є США, Німеччина, 
Японія. Для порівняння – сусідня з нами Польща за-
ймає 22 місце в сукупності країн – імпортерів лікар-
ських рослин, а Україна – 56 [15]. Аналіз імпорту лі-
карських рослин до України свідчить, що середньоріч-
ний показник ввезення даної продукції в Україну ко-
ливається в межах 2 тис. тонн [4]. Починаючи з 2006 р.,  
найвищий рівень імпорту був відмічений у 2008 р. – 
2,44 та у 2010 р. – 2,30 тис. тонн відповідно (рис. 1).  
У грошовому виразу це складало 5,80 та 5,54 млн дол. 
США відповідно. Найменше протягом 2006–2017 рр.  
було імпортовано лікарських рослин у 2015 р. –  
0,7 тис. тонн (у грошовому виразу – 1,69 млн дол. США). 
Для 2016–2017 рр. характерним є поступове збільшен-
ня обсягів імпорту лікарських рослин в Україну. 

Для того, щоб ідентифікувати цю тенденцію як 
позитивну чи негативну, варто проаналізувати струк-
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Рис. 1. Динаміка імпорту в Україну лікарських рослин у 2006–2017 рр.
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туру імпорту. Оскільки якщо країна імпортує сирови-
ну лікарських рослин, які не вирощуються на її тери-
торії в принципі, то, вважаємо, це можна розглядати 
як позитивний факт, тому що в даному випадку роз-
вивається вітчизняна фармацевтична промисловість, 
а населення має доступ до більш широкого кола пре-
паратів, які виготовлені на основі рослинної сиро-
вини. Якщо ж імпортуються лікарські рослини, які 
можна виростити на території України чи які ростуть 
в дикому вигляді, то імпорт таких рослин є, швидше, 
негативним фактом. У зв’язку з цим викликає інтер-
ес структура імпорту в Україні лікарських рослин за 
видами [4] (рис. 2). Її аналіз підтверджує як наявність 
проблем у вітчизняному лікарському рослинництві, 
так і те, що збільшення імпорту лікарської рослинної 
сировини у 2016–2017 рр. є швидше негативним фак-
том, аніж позитивним.

окремого розгляду. Зокрема, недоцільним є імпорт 
цієї сировини за одночасної можливості збільшення 
її експорту [9; 11]. 

Як уже було відмічено, Україна як імпортує лі-
карські рослини, так і експортує їх. У світо-
вому рейтингу експортерів Україна займає  

44 місце. Найбільшим експортером зі значним від-
ривом уже декілька років є Китай, Німеччина – на  
3 місці, Польща – на 9.

Середньорічний показник експорту лікарських 
рослин із України коливається на рівні 3 тис. тонн 
продукції [4; 15]. При цьому протягом 2006–2017 рр. 
найвищий рівень експорту був відмічений у 2011 р. 
(рис. 3). 

Після глибокого спаду у 2014 р., починаючи  
з 2015 р. відмічається поступове нарощування обсягів 
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Рис. 2. Структура імпорту в Україну лікарських рослин за видами у 2017 р., % (у натуральному виразі)

Дане твердження базується на тому, що в струк-
турі імпорту лікарських рослин до України лідирує 
ромашка – традиційна культура для нашої держави. 
Імпортує наша країна в значних кількостях також ба-
зилік, який можна вирощувати в нас, корінь валеріа-
ни, календулу, м’яту – культури, які можна вирощува-
ти в Україні й тим самим розвивати вітчизняне лікар-
ське рослинництво та фармацевтичне виробництво. 
Проте площі під даними культурами в останні роки 
в Україні у зв’язку з багатьма причинами зменшили-
ся, і для того, щоб задовольнити попит, сировину ім-
портують з Китаю, Польщі та інших країн. При цьому 
якість сировини, що імпортується, не завжди відпо-
відає діючим у світі вимогам. Зважаючи на ситуацію, 
що склалася з імпортом лікарських рослин, приєдну-
ємося до експертів, які зазначають, що питання ви-
вчення доцільності імпорту деяких видів лікарських 
рослин за наявності в нашій країні реальних і прак-
тично необмежених можливостей їх висушування 
та заготівлі (особливо в дикорослій сфері) потребує 

експорту лікарських рослин з України. Так, у період 
2014–2015 рр. експорт лікарських рослин із України 
збільшився на 24,4% та перевищив імпорт у 2,5 разу. 
За 2017 р. експорт лікарських рослин із України склав 
3,73 тис. тонн на суму 7,23 млн дол. США. Остання 
цифра складає 0,02% від світового ринку лікарських 
рослин. Однак, як зазначає виконавчий директор 
компанії «Ліктрави» Олександра Сологуб, зважаючи 
на те, що Україна унікальна своєю великою різнома-
нітністю лікарських рослин, країна здатна наростити 
експорт даної продукції [8; 13]. 

За даними фахівців, кількість експортерів лікар-
ської рослинної сировини поступово зростає: у 2012 р.  
їх було 4, у 2015 р. – 10, у 2018 р. – 30. При цьому 
50–60% усіх продажів розділили між собою 4–6 ком-
паній, дві з яких є великими посередниками. Напри-
клад, великим експортером і потужною компанією  
у сфері вітчизняного лікарського рослинництва є ТОВ 
«Сумифітофармація», продукція якого продається як 
на ринках країн СНД, так і на ринках Європи, Амери-
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Рис. 3. Динаміка експорту з України лікарських рослин у 2006–2017 рр.

ки та Азії. Клієнтами даного підприємства є як компа-
нії-виробники, так і компанії-трейдери, що представ-
ляють фармацевтичний і харчовий ринки та продукція 
яких широко розповсюджена та відома [7; 15]. 

Водночас у структурі експорту вітчизняних лі-
карських рослин присутня продукція і невеликих 
спеціалізованих підприємств. Наприклад, приватний 
підприємець зі Львова Дмитро Кубарін [2] вирощує 
та експортує лікарські трави вже більше 15 років. 
Підприємець зазначає, що за кордоном попит на лі-
карські рослини досить високий. За його словами, 
найбільше купує Німеччина, Польща, Великобрита-
нія, трапляються контракти з Австралією. Хоча виро-
щування лікарських рослин справа досить непроста, 
проте дане виробництво дає змогу аграрію зароблять 
до 300 тис. грн. з гектара. 

Аналіз географічної структури експорту лікар-
ських рослин із України у 2017 р. підтверджує 
інформацію львівського підприємця. Дійсно, 

найбільшими експортерами є Польща, Великобри-
танія, Латвія та Німеччина, питома вага яких стано-
вить 33,99; 18,26; 16,76 та 9,65% відповідно в загальній 
сукупності країн – експортерів лікарських рослин із 
України у 2017 р. [4] (рис. 4). 

Структура експорту за видами рослин є розба-
лансованою, тому що основну частку займають дико-
рослі лікарські рослини, за майже повної відсутності 
органіки. Це дає конкурентну перевагу США та Єв-
ропі, оскільки там близько 30% ринку лікарських рос-
лин є органічними. Хоча, варто відмітити, що Україна 
також активно нарощує експорт органічної продукції, 
у структурі якої значна частка припадає на лікарські 
рослини. Так, за даними провідного національного 
сертифікаційного органу «Органік Стандарт», у 2017 р.  

головними органічними продуктами (за обсягом), які 
експортували з України, були: кукурудза, пшениця, 
соя, ячмінь, соняшник, пшоно, ріпак, чорниця (замо-
рожена), овес, просо, люпин, яблука (свіжі), гречка, гір-
чиця, бузина (плоди), насіння гарбуза, березовий сік, 
льон, жито, грецький горіх (ядро), обліпиха (заморо-
жена), ожина (заморожена), шипшина (заморожена), 
коріандр, горох, цвіт бузини (заморожений), полуниця 
(заморожена), журавлина (заморожена), глід (заморо-
жений), борошно твердої пшениці, брусниця (заморо-
жена), горобина (заморожена), ромашка (сушена), ко-
нопля, малина (заморожена) та соняшникова олія [14]. 

Наведений перелік свідчить, що значна части-
на органічних продуктів, які експортуються 
нашою державою, належить до лікарських 

рослин – люпин, бузина, насіння гарбуза, коріандр, 
льон, ромашка та ін., що говорить про наявність по-
зитивних тенденцій у розвитку лікарського рослин-
ництва в цілому. Загалом, експорт лікарських рослин 
із України нині характеризується: збільшенням кіль-
кості компаній-експортерів; закупівлями в Україні та 
експортом із України польськими компаніями; зрос-
танням обсягів експорту з року в рік (у 2017 р. зафік-
совано приріст 8% стосовно 2016 р.); зростанням екс-
порту до Азії [6]. 

Аналіз структури експорту лікарських рослин 
за видами у 2017 р. (рис. 5) свідчить, що наші вироб-
ники реалізують за кордон досить широкий діапазон 
продукції. У сукупності лікарських рослин, які прода-
ються за кордон, найбільша питома вага припадає на 
такі культури, як ехінацея (35,82%), каштан (17,08%), 
розторопша (10,36%), бузина (5,68%) [4]. 

Не можна оминути увагою той факт, що експорт 
лікарських рослин обов’язково повинен контролю-
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Рис. 4. Географічна структура експорту з України лікарських рослин у 2017 р., % (у натуральному виразі)
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Рис. 5. Структура експорту з України лікарських рослин за видами у 2017 р., % (у натуральному виразі)

ватися державою, щоб не завдати шкоди вітчизняній 
рослинності, як це подекуди трапляється. Наприклад, 
критична ситуація з експортом лікарських рослин 
склалася останнім часом у Казахстані. Згідно з опри-
людненою митною статистикою, обсяги експорту лі-
карських рослин і трав, наприклад кореня солодки, 
щороку збільшуються – якщо у 2011 р. було вивезено 
кореня солодки 4220,7 тонни, то у 2016 р. вже 12117,32 
тонни. І це при тому, що обсяг заготівлі кореня со-
лодки, рекомендований Казахстанським інститутом 
ботаніки та фітоіндустрії, становить не більше 1150,6 
тонни в рік, за умови подальшої п’ятирічної перерви 
для відновлення рослинності [1]. Таким чином, без-
контрольний збір і вивезення за кордон лікарських 
рослин загалом і, особливо, надзвичайно цінних ви-
дів, призводить як до збіднення рослинності, так і до 
деградації сільськогосподарських земель. 

Варто відмітити, що структура як імпорту, так і 
експорту лікарських рослин за видами, які були про-
аналізовані в межах даної публікації, не є чимось ста-
лим і постійним. Потреба в сировині певного виду за-

лежить від забезпечення нею в попередньому періоді 
та загальних тенденцій споживання лікарських рос-
лин в Україні та світі. Наприклад, на території СНД 
в умовах сьогодення обсяги споживання лікарських 
рослин зменшуються внаслідок зубожіння населення, 
а в Німеччині – зростає. Обсяги експорту-імпорту та, 
відповідно, ціни на лікарські рослини, залежать від 
погодних умов, від світового врожаю та від тенден-
цій у потребах переробних підприємств. Наприклад, 
у 2017 р. цвіт липи в Україні подорожчав у 2–2,5 разу 
[13], бо через посушливе літо в основного його поста-
чальника – Болгарії – був неврожай. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, короткий аналіз особливостей та 

окремих тенденцій експорту-імпорту українських лі-
карських рослин свідчить про те, що обсяги експорту 
переважають обсяги імпорту, і в цьому є певний по-
тенціал. Реалізувати його можна за системного ціле-
спрямованого розвитку лікарського рослинництва на 
рівні окремих регіонів і країни в цілому за наявності 
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державного контролю та врахування специфіки даної 
сфери діяльності, чому й будуть присвячені подальші 
наукові дослідження.                   
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