
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.4 1

П
РОЕКТ

5.22.	НАЗВИ	ЛІКАРСЬКОЇ	
РОСЛИННОЇ	СИРОВИНИ,	
ЩО	ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ	
В	ТРАДИЦІЙНІЙ	
КИТАЙСЬКІЙ	МЕДИЦИНІ.

Дана стаття має інформаційний характер.

Ця стаття надає перехресне посилання до китай-
ських назв у «pinyin» (транскрипційний алфа-
віт на латинській основі для китайської мови) та 

у «sinogram» (написання китайською) лікарської 
рослинної сировини (ЛРС), що використовується 
в традиційній китайській медицині, і монографії на 
яку опубліковані в Фармакопеї.

Проте, офіційними назвами є лише найменування 
англійською, українською та латинською мовами; 
на етикетці зразків ЛРС має бути  зазначена хоч одна 
офіційна назва ЛРС.

Латинська	назва Англійська	назва Українська	назва Pinyin Sinogram

Acanthopanacis gracilistyli 
cortex

Acanthopanax bark Акантопанаксу кора wujiapi 五加皮

Akebiae caulis Akebia stem Акебії стебла mutong 木通 
Amomi fructus Amomum fruit Амомуму плоди sharen 砂仁
Amomi fructus rotundus Round amomum fruit Амомуму круглого плоди doukou 豆蔻
Andrographidis herba Andrographis herb Андрографісу трава chuanxinlian 穿心莲  
Anemarrhenae 
asphodeloides rhizoma

Anemarrhena asphodeloides 
rhizome

Анемарени асфоделоподібної 
кореневища

zhimu 知母

Angelicae dahuricae radix Angelica dahurica root Дудника даурського корені baizhi 白芷
Angelicae pubescentis radix Angelica pubescens root Дудника пушистого корені duhuo 独活
Angelicae sinensis radix Angelica sinensis root Дудника китайського корені danggui 当归
Astragali mongholici radix Astragalus mongholicus root Астрагалу монгольського 

корені
huangqi 黄芪

Atractylodis lanceae 
rhizoma

Atractylodes lancea rhizome Атрактилодесу ланцетного 
кореневища

cangzhu 苍术

Atractylodis macrocephalae 
rhizoma

Atractylodes rhizome, 
largehead

Атрактилодесу 
великокошикового 
кореневища

baizhu 白术

Aucklandiae radix Aucklandia root Сосюреї корені muxiang
Belamcandae chinensis 
rhizoma

Belamcanda chinensis 
rhizome

Беламканди китайської 
кореневища

shegan 射干

Bistortae rhizoma Bistort rhizome Гірчака зміїного кореневища quanshen 拳参
Carthami flos Safflower flower Сафлору квітки honghua 红花
Citri reticulatae epicarpium 
et mesocarpium

Mandarin epicarp and 
mesocarp

Мандарина екзокарпій і 
мезокарпій

chenpi 陈皮

Clematidis armandii caulis Clematis armandii stem Ломиносу Арманді стебла chuanmutong 川木通
Codonopsidis radix Codonopsis root Кодонопсису корені dangshen 党参 
Coicis semen Coix seed Коїксу насіння yiyiren 薏苡仁
Coptidis rhizoma Chinese goldthread rhizome Коптиса китайського 

кореневища
huang lian 黄连 

Dioscoreae nipponicae 
rhizoma

Dioscorea nipponica rhizome Діоскореї ніппонської 
кореневища

chuanshanlong 穿山龙 

Dioscoreae oppositifoliae 
rhizoma

Dioscorea oppositifolia 
rhizome

Діоскореї супротивнолистої 
кореневища

shanyao 山药

Drynariae rhizoma Drynaria rhizome Дринарії кореневища gusuibu 骨碎补
Ecliptae herba Eclipta herb Екліпти трава mohanlian 墨旱莲
Ephedrae herba Ephedra herb Ефедри трава mahuang 麻黄
Eucommiae cortex Eucommia bark Евкомії кора duzhong 杜仲
Evodiae fructus Evodia fruit Еводії плоди wuzhuyu 吴茱萸  
Fraxini rhynchophyllae 
cortex

Fraxinus rhynchophylla bark Ясена дзьоболистого кора qinpi 秦皮

Gardeniae fructus Cape jasmine fruit Капського жасмину плоди zhizi 栀子  
Gastrodiae rhizoma Gastrodia rhizome Гастродії кореневища tianma 天麻 
Houttuyniae herba Houttuynia herb Гоуттуїнії трава yuxingcao 鱼腥草 
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Латинська	назва Англійська	назва Українська	назва Pinyin Sinogram

Isatidis radix Isatis root Вайди корені banlangen 板蓝根
Ligustici chuanxiong 
rhizoma

Szechwan lovage rhizome Сичуаньського любистку 
кореневища

chuanxiong 川芎 

Lycii fructus Barbary wolfberry fruit Повою (дерези) плоди gouqizi 枸杞子
Lycopi herba Lycopus lucidus herb Вовкогона блискучого трава zelan 泽兰 
Magnoliae biondii flos 
immaturus

Magnolia biondii flower bud Магнолії Біонді бутони xinyi 辛夷 

Magnoliae officinalis cortex Magnolia officinalis bark Магнолії лікарської кора houpo 厚朴
Magnoliae officinalis flos Magnolia officinalis flower Магнолії лікарської квітки houpohua 厚朴花
Moutan cortex Moutan bark Півонії деревовидної кора mudanpi 牡丹皮 
Notoginseng radix Notoginseng root Несправжнього женьшеню 

корені
sanqi 三七

Paeoniae radix alba Peony root, white Півонії корені, білі baishao 白芍 
Paeoniae radix rubra Peony root, red Півонії корені, червоні chishao 赤芍 
Persicariae tinctoriae folium Indigo plant leaf Гірчака красильного листя liaodaqingye 蓼大青叶
Piperis fructus Pepper Перець hujiao 胡椒
Piperis longi fructus Long pepper Перець довгий bibo 荜茇
Platycodonis radix Platycodon root Платикодона корені jiegeng 桔梗 
Polygoni cuspidati 
rhizoma et radix

Polygonum cuspidatum 
rhizome and root

Гірчака гостролистого 
кореневища та корені

huzhang 虎杖 

Polygoni multiflori radix Fleeceflower root Гірчака багатоквіткового 
корені

heshouwu 何首乌

Poria Poria Порія fuling 茯苓
Prunellae spica Common selfheal fruit-spike Суховершків звичайних 

супліддя-колоски
xiakucao 夏枯草

Puerariae lobatae radix Kudzuvine root Пуерарії лопатевої корені gegen (yege) 葛根 (野葛)
Puerariae thomsonii radix Thomson kudzuvine root Пуерарії Томпсона корені fenge 粉葛
Salviae miltiorrhizae radix et 
rhizoma

Salvia miltiorrhiza root and 
rhizome

Шавлії червонокореневищної 
корені та кореневища

danshen 丹参

Sanguisorbae radix Sanguisorba root Родовика корені diyu 地榆
Schisandrae chinensis 
fructus

Schisandra fruit Лимонника плоди wuweizi 
(bei wuweizi)

五味子
(北五味子)

Scutellariae baicalensis radix Baical skullcap root Шоломниці байкальської 
корені

huangqin 黄芩

Sinomenii caulis Orientvine stem Синоменії стебла qingfengteng 青风藤
Sophorae flavescentis 
radix

Lightyellow sophora root Софори жовтіючої корені kushen 苦参 

Sophorae japonicae flos Sophora flower Софори квітки huaihua 槐花
Sophorae japonicae flos 
immaturus

Sophora flower-bud Софори бутони huaimi 槐米

Stephaniae tetrandrae radix Fourstamen stephania root Стефанії чотиритичинкової 
корені

fenfangji 
(hanfangji)

粉防己

Uncariae rhynchophyllae 
ramulus cum uncis

Uncaria stem with hooks Ункарії стебла із шипами gou teng 钩藤 

Zanthoxyli bungeani 
pericarpium

Zanthoxylum bungeanum 
pericarp

Зантоксилума Бунге 
перикарпії

huajiao 花椒  


