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Реферат. Изучение и анализ ситуации касательно потребления диетических добавок населением 
Украины. Кузнецова Е.М., Останина Н.В. В данной статье  показано исследование различных аспектов 
потребления диетических добавок (ДД) населением Украины и определена вероятность употребления нека-
чественных ДД. В рамках выполнения работы был проведен анкетный опрос среди жителей городов Киев, 
Полтава, Харьков и Вишневое (Киевская область) касательно применения ДД. Анализировали статистические 
данные численности населения Украины, наличие по регионам аптечных учреждений, объемы продаж ДД и 
данные лабораторных исследований на соответствие ДД заявленному составу активных ингредиентов. 
Статистический анализ был выполнен с использованием стандартного программного обеспечения Microsoft 
Excel 2007 и STATISTICA 8.0 portable. Анкетирование позволило оценить состояние здоровья респондентов, 
принимающих ДД, выяснить информацию относительно рекомендаций для применения ДД, выявить пути 
приобретения данной продукции, установить риск приема некачественных ДД. По данным анкетирования 
установлено, что ДД принимают около 72% населения. Результаты опроса свидетельствуют, что ДД 
принимают 39% здоровых людей, почти половина опрошенных имеет небольшие проблемы со здоровьем и 12% 
опрошенных имеют серьезные проблемы со здоровьем. 79% анкетируемых покупают ДД в аптеках, и это 
позволяет предположить, что всего в 2019 году в Украине было использовано около 59,7 млн упаковок ДД. 
Доказано, что обеспеченность населения Украины аптечными учреждениями равномерная для всех регионов 
Украины и, соответственно, у населения имеется возможность приобретения в аптеках необходимых ДД. 
Учитывая результаты лабораторных исследований качества ДД, риск употребления некачественных ДД в 
Украине в 2019 году может составить около 9,5%. Результаты исследований контрольных закупок пока-
зывают, что данный риск может значительно увеличиться.  

 
Abstract. Study and analysis of the situation regarding the consumption of dietary supplements by the 
population of Ukraine. Kuznetsova О.M., Ostanina N.V. This article shows a study of different aspects of dietary 
supplement (DS) consumption by the population of Ukraine, the probability of using poor-quality DS is determined. As 
a part of this project, a questionnaire-based survey on the issue of DS consumption was conducted among residents of 
the following Ukrainian cities: Kyiv, Poltava, Kharkiv and Vyshneve (Kyiv region). The following data were analyzed: 
statistical data of the Ukrainian population, presence of pharmaceutical facilities in regions of Ukraine, DS sales 
volumes and laboratory data concerning correspondence of DS with the claimed content of active ingredients. 
Statistical analysis was carried out with use of the standard software Microsoft Excel 2007 and STATISTICA 8.0 
portable  The survey allowed to evaluate health level of respondents who take DS, obtain information concerning 
purposes or recommendations for DS taking, detect channels of purchase of such products, identify the risks of taking 
poor-quality DS. According to the survey results, about 72% of respondents are taking DS. The survey results indicate 
that 39% of respondents that take DS consider themselves healthy, almost half of respondents have insignificant health 
problems and about 12% of respondents have serious health problems. 79% of respondents purchase DS in 
pharmacies, which allows to conclude that about 59.7 million packaging of DS were consumed in Ukraine in 2019. It 
was confirmed that the presence of pharmaceutical facilities is even in all regions of Ukraine and, therefore, residents 
have access to necessary DS through pharmacies. Taking into account the results of laboratory tests of DS quality, the 
risks of poor-quality DS consumption in Ukraine in 2019 may be estimated as 9.5%. The research results of test 
purchases demonstrate that the aforementioned risks may increase significantly. 

 
Збереження здоров’я для повноцінного життя 

громадян є одним з найважливіших завдань су-
часної медицини. Прагнення підтримки опти-
мального функціонального стану організму 
людини шляхом покращення якості харчування 
привело до широкої популярності таких спе-
ціальних харчових продуктів, як дієтичні добав-
ки (ДД), що зумовлює високу актуальність проб-
леми забезпечення їх якості та безпечності [7]. 

В Україні, як і в Європейському Cоюзі (ЄС) 
[9, 11, 12] та США [10], ДД являють собою різно-
вид продуктів харчування, а обіг ДД регулюється 
законодавством у сфері харчових продуктів. Ос-
новною ознакою ДД є те, що вони споживаються 
в невеликих визначених кількостях додатково до 
звичайного харчового раціону. 

Темпи приросту доходів від їх продажу в 
різних територіальних сегментах світу коли-

ваються в межах від 5 до 15%. Найбільш дина-
мічно розвиваються ринки США, ЄС, Китаю, 
Індії та Японії. Все більше поширення викорис-
тання ДД у світі та Україні призводить до виник-
нення нових проблем щодо контролю їх вироб-
ництва, обігу та вживання з метою запобігання 
нанесенню шкоди здоров'ю населення [6].  

Сьогодні питання харчування та безпеки 
харчових продуктів викликає занепокоєння у 
фахівців різних країн і континентів. Обговорюючи 
проблему про місце і роль дієтичних добавок у 
житті сучасної людини, слід ще раз підкреслити, 
що широке застосування в повсякденній практиці 
харчування ДД - це єдиний швидкий, ефективний 
шлях повернення людства до симбіозу з природою, 
в якому організм людини здатний повністю 
використовувати свій природний потенціал 
адаптації, захисту, самовідновлення. Це – прямий 
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шлях до підвищення рівня здоров'я, зниження 
захворюваності, продовження життя людини. 

Ситуація в галузі обігу ДД в Україні досить 
складна, Законом України № 1602-VII від 20 
вересня 2015 року було відмінено державну 
реєстрацію харчових продуктів, у тому числі й 
ДД [5]. Сьогодні відсутні вимоги щодо обов’яз-
кового контролю якості та безпеки для дієтичних 
добавок, що, у свою чергу, відкриває наш ринок 
для недоброякісної продукції. Аналіз обігу 
дієтичних добавок щодо можливості вмісту в них 
заборонених компонентів показав, що результати 
дослідження розвитку ринку ДД дозволяють 
розробити класифікацію основних видів ризиків, 
з якими зіштовхуються його суб’єкти. Більшість 
з них виникають внаслідок непрозорої конку-
ренції та несумлінної підприємницької діяль-
ності, а також постійних змін у політичній та 
економічній ситуації в країні. Для ринку ДД в 
Україні характерні і специфічні види ризиків: 
нормативно-правові, ризик поширення фальси-
фікованих товарів, ризик конкуренції з лікарсь-
кими засобами, ризик недовіри з боку лікарів та 
населення [3]. Саме тому й виникла потреба в 
з'ясуванні реальної ситуації з метою оцінки рівня 
споживання ДД в Україні та виявленні ризиків, 
які виникають при їх застосуванні. 

Основним методом збору соціологічної ін-
формації є опитування. Серед розповсюджених 
методів опитування респондентів важливе місце 
посідає метод анкетного опитування [4]. З метою 
виявлення реальної ситуації щодо застосування 
ДД населенням України проведено анкетування, 
яке дає змогу оцінити стан здоров’я опитуваних, 
що приймають ДД, виявити шляхи придбання 
такої продукції, встановити ризик споживання 
населенням неякісних ДД.  

Метою роботи було дослідження та аналіз 
реального споживання ДД населенням України. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
У рамках виконання роботи проведено 

анкетування населення щодо застосування ДД, 
завданням якого була оцінка рівня споживання 
ДД в Україні та виявлення ризиків, які вини-
кають при їх застосуванні. Об’єм вибірки був 
визначений, як зазначено в монографії М.Ю. Ан-
томонова [1], з урахуванням того, що чисельність 
населення, яке може купувати ДД (вік старше 
18 років), становить 34 607 469 осіб [8], тобто 
близько 35000000.  

Тому, маючи об’єм генеральної сукупності, 
відповідно до [1]: 
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де t=2,58 – гранична величина коефіцієнта Стьюдента на рівні 
незначущості.  

Для підвищення точності розрахунку вико-
ристовувався більш високий рівень значущості 
альфа=0,01. 

Отримуємо, що nmin=166,4. 
Для того, щоб урахувати можливість наяв-

ності зіпсованих анкет, було прийнято рішення 
провести анкетування не менше 200 осіб. 

Анкетування було проведено серед жителів 
міст Києва, Полтави, Харкова та Вишневого 
(Києво-Святошинського району Київської об-
ласті). До анкетування залучались як обізнані 
респонденти (лікарі, працівники аптек, співробіт-
ники контролюючих організацій), так і необіз-
нані респонденти. Статистичний аналіз був ви-
конаний з використанням стандартного програм-
ного забезпечення Microsoft Excel 2007 та 
STATISTICA 8.0. portable.  

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Було виявлено, що в анкетуванні брали участь 
респонденти віком від 18 до 70 років. Установлено 
відсутність суттєвої статистичної різниці у від-
повідях обізнаних та необізнаних респондентів. 

Згідно з даними анкетування, 72% опитуваних 
вживають дієтичні добавки. Отримані дані неза-
перечно свідчать про те, що ДД є дуже попу-
лярними в Україні і вживаються переважною 
більшістю населення, що підтверджує дані 
літератури. У першу чергу, це можна пояснити 
тим, що на сьогодні багато безрецептурних 
лікарських засобів переводять у розряд дієтич-
них добавок, це майже всі вітамінні препарати, 
пробіотики, препарати на рослинній основі тощо. 
Окрім того, відсутність процедури реєстрації ДД 
дає змогу конкурувати за ціною з лікарськими 
засобами. Результати, які представлені на 
рисунку 1, показують, що найчастіше при виборі 
ДД керуються "призначенням лікаря" (35%) та 
"власним досвідом" (34%).  

Одним із завдань анкетування було виявити, 
який саме контингент населення вживає ДД. 
Анкетування показало, що майже половина опи-
туваних (49%) має невеликі проблеми зі здо-
ров’ям, відповідно, можна припустити, що ДД 
вживались для корекції стану організму. 39%  
опитуваних не мають проблем зі здоров'ям, і це 
безумовно свідчить про те, що громадяни нашої 
країни піклуються про своє здоров’я та запо-
бігають його погіршенню шляхом корекції свого 
раціону харчування та вживають ДД. 12% опиту-
ваних мають серйозні проблеми зі здоров’ям і 
вживають ДД, ймовірно, в комплексній терапії з 
лікарськими засобами. 
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Рис. 1. Розподіл анкетованих залежно від того, чим вони керувались при виборі ДД 

 
Таким чином, можна зробити висновок, що 

більшість людей, які приймають ДД, очікують 
від їх застосування певного поліпшення свого 
стану здоров'я. Отже, якщо застосовувати ДД, які 
не відповідають заявленим вимогам (не містять 
заявлені компоненти або містять незаявлені, або 
невідповідні кількості активних складових), то, 
відповідно, не буде отриманий і очікуваний ефект 
від їх прийому. А якщо людина вживає ДД, що 
містять у своєму складі незаявлені заборонені 
компоненти (фармацевтичні інгредієнти), то вона 
може завдати суттєвої шкоди своєму здоров'ю, і 
особливо, якщо вже має певні проблеми.  

Відмічається, що майже 4/5 населення купують 
ДД в аптеках, але слід зазначити, що досить 
великий відсоток ДД продається через мережевий 
маркетинг та інтернет-магазини (по 6% відпо-
відно). Ці шляхи продажу є важко відстежуваними 
та мало контрольованими. Виявлено, що фальси-
фікації здебільшого спостерігаються саме з ДД, які 
продаються через мережу Інтернет. Тож слід 
звернути особливу увагу на такі випадки. Резуль-
тати представлені на рисунку 2. 

Оскільки 79% українців купують ДД в 
аптеках, доступність саме цього шляху отриман-
ня ДД є визначальним при їх обігу на ринку 
України. Проведено аналіз рівня доступності 
аптечних закладів для населення за регіонами. 

Дані щодо оцінки чисельності населення були 
взяті із сайту Держстата України [4], а саме: 

чисельність населення (за оцінкою) на 1 вересня 
2019 року та середня чисельність у січні-серпні 
2019 року (без урахування тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим і м. Севас-
тополя). Розрахунки (оцінки) чисельності населен-
ня здійснено на основі наявних адміністративних 
даних щодо державної реєстрації народження і 
смерті та зміни реєстрації місця проживання).  

Використовуючи дані кількості аптечних 
закладів із сайту Державної служби України з 
лікарських засобів та контролю за наркотиками, 
було отримано інформацію стосовно наявності 
аптечних закладів (дані отримані в листопаді 
2019 року) та розраховано показник "Кількість 
аптек на 10000 населення" для деяких регіонів 
України. При розрахунку використовувались 
дані "Наявне населення: середня чисельність у 
січні-серпні 2019 року" [2].  

Показник "Кількість аптек на 10000 насе-
лення" для різних регіонів знаходиться в межах 
від 4,6 до 6,6 і в середньому по Україні становить 
5,6. Найменші значення показника в Рівненсь-
кий, Волинській та Чернігівській областях, а 
найвище значення – у Черкаській. 

Аналіз вищезазначених даних показує, що 
забезпеченість населення України аптечними 
закладами достатньо однакова для різних 
регіонів, і, відповідно, в усіх регіонах наявна 
достатня можливість придбання в аптеках та 
споживання ДД. 
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Рис. 2. Розподіл шляхів придбання ДД 

 
Саме продажі ДД через аптеки найбільш 

контрольовані щодо інформації про об'єми реалі-
зованої продукції. Аналіз даних фармацев-
тичного ринку, які представлені в [8], показує, 
що однією з тенденцій фармацевтичного ринку 
України в останні роки стало збільшення об'ємів 
продажів, які виражені в кількості упаковок. В 
останні три роки спостерігається збільшення 
об'ємів споживання на 1,7 % щороку.  

Як зазначено в [8], за підсумками I кв. 2019 
року частка дієтичних добавок у структурі ап-
течного ринку в грошовому вираженні становила 
6,0%, у той час, як у I кв. 2015 року цей показник 
становив 3,4%. В останні роки темпи приросту 
продажів дієтичних добавок значно вище 
середньоринкового показника, а також зрозу-
міло, що наведені дані не відображують ДД, які 
реалізуються за іншими схемами продажів, та 
імпортні ДД, які громадяни замовляють на іно-

земних сайтах самостійно або через посеред-
ників. Реальні продажі різних ДД в Україні 
можуть бути значно більшими. 

Використовуючи наведені дані, можна оці-
нити, що в 2019 році через аптечну мережу реалі-
зовано близько 47,2 млн упаковок ДД. Якщо 
використовувати дані анкетування, що покупки 
ДД в аптеках становлять 79% від загальної 
кількості, то всього в 2019 році в Україні може 
бути спожито близько 59,7 млн упаковок ДД. 

Проведено аналіз результатів контролю якості 
ДД, який проводився в лабораторії контролю 
якості та безпеки продукції ДУ "ІГЗ НАМНУ".  

У таблиці 1 наведено дані стосовно кількості 
проаналізованих зразків ДД та їх відповідності 
заявленим вимогам. Слід зазначити, що зразки 
для досліджень надавались виробниками в 
рамках проведення санітарно-епіодеміологічної 
експертизи. 

 

Т а б л и ц я  1  

Результати контролю якості ДД, які надходили в лабораторію для проведення 
санітарно-епідеміологічної експертизи та за зверненнями виробників 

Рік Відповідність заявленим вимогам Невідповідність заявленим вимогам Всього зразків 

2017 15 1 16 

2018 81 2 83 

2019 93 5 98 
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Аналізуючи зазначені дані, можна оцінити, 
що близько 4,1% ДД на ринку України можуть 
не відповідати заявленим вимогам. 

Беручи до уваги наведену інформацію щодо 
об'ємів продажів ДД та кількості населення, яке 
їх споживає, можна оцінити ризик вживання ДД, 
які не відповідають заявленим вимогам, у 2019 р. 
Згідно з даними анкетування, як було зазначено 
вище, 72% опитаних вживають дієтичні добавки. 

Проведено оцінку ймовірності вживання ДД, 
які не відповідають заявленим вимогам, як від-
ношення кількості осіб, які можуть вжити 
"невідповідну ДД", по відношенню до загальної 

кількості людей, які вживають ДД. Кількість 
осіб, які можуть вжити "невідповідну ДД", 
можна оцінити, як кількість упаковок цих ДД 
(зважаючи, що одна особа може вживати за рік 
декілька упаковок різних ДД, але припускаючи, 
що вона не отримає більше однієї "невідповідної 
ДД" на рік). Таким чином, це буде одностороння 
оцінка ймовірності вживання "невідповідної ДД" 
(тобто максимально можливе значення оцінки). 
Дані оцінки ймовірності вживання ДД, які не 
відповідають заявленим вимогам, у 2019 році 
наведено в таблиці 2. 

 

Т а б л и ц я  2  

Оцінка ймовірності вживання ДД, які не відповідають заявленим вимогам 

Наявне населення України в 2019 році для аналізованих регіонів (з таблиці 1), осіб 35 762 599 

Оцінений об'єм споживання ДД на ринку України в 2019 році, упаковки 59 700 000 

Кількість населення, яке вживає ДД, осіб 25 749 071 

Орієнтовна кількість упаковок ДД, які не відповідають заявленим вимогам, упаковки 2 447 700 

Ймовірність вживання ДД, які не відповідають заявленим вимогам, у 2019 р. 9,5% 

 
Таким чином, ймовірність вживання серед 

населення України ДД, які не відповідають заяв-
леним вимогам, у 2019 році може становити до 
9,5%. Тобто можливо, що до 9 осіб зі 100, які 
вживають ДД, можуть протягом року отримати 
хоча б одну ДД, яка не відповідає нормативам за 
показниками якості або безпеки. 

Однак, якщо враховувати ДД, які довільним 
чином закуповувались в аптеках, причому тих 
груп, для яких відповідно до даних літератури 
спостерігаються найбільші фальсифікації, та 
зразки, отримані від державних уповноважених 
органів (СБУ, Національної поліції тощо), маємо 
зовсім іншу, значно гіршу статистику (табл. 3). 

 

Т а б л и ц я  3  

Результати контролю якості ДД, які закуповувались з метою контролю  
аптечних продажів, та зразки, отримані від державних уповноважених органів 

Група ДД 
Відповідність  

заявленим вимогам 
Невідповідність  

заявленим вимогам 
Всього зразків 

ДД, які містять екстракт чорниці 5 5 10 

ДД для схуднення 36 15 51 

ДД для підвищення потенції 5 5 10 

 
У такому разі невідповідність заявленим вимо-

гам спостерігається в 30-50% випадків і, відпо-
відно, ймовірність вживання неякісних ДД значно 
збільшується та стає критичною, що, безумовно, 
свідчить про необхідність внесення змін до 
системи контролю якості та безпеки ДД в Україні.  

Отримані результати свідчать про популяр-
ність ДД в Україні та, на жаль, проблеми з 
якістю цієї продукції, безумовно, вимагають 
упорядкування ринку таких продуктів шляхом 
внесення змін до системи контролю якості та 
безпеки ДД. 
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ВИСНОВКИ 
1. Показано, що 72% опитаних українців вжи-

вають дієтичні добавки, при цьому  майже 80% з 
них купують ДД в аптеках. 

2. Доведено, що забезпеченість населення 
України аптечними закладами однакова для різних 
регіонів і, відповідно, в усіх регіонах наявна 
можливість придбання в аптеках та споживання 
ДД. 

3. Визначено, що ймовірність вживання насе-
ленням України ДД, які не відповідають заявле-
ним вимогам, у 2019 році може становити до 9,5% 

 
(серед тих хто вживає), однак при вживанні ДД із 
вмістом рослинних компонентів, ДД для 
схуднення або для покращення еректильної 
функції може зростати до 30-70%, що, 
безумовно, свідчить про необхідність внесення 
змін до системи контролю якості та безпеки ДД в 
Україні.  

 
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про 

відсутність конфлікту інтересів.  
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