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1.	 ЗАГАЛЬНІ	ЗАУВАЖЕННЯ

1.1.	ЗАГАЛЬНІ	ПОЛОЖЕННЯ

Положення статті «Загальні зауваження» поши-
рюються на всі монографії та інші тексти Європей-
ської Фармакопеї Nта Державної Фармакопеї 
України, яка містить переклади текстів 
Європейської ФармакопеїN.

Офіційні тексти Європейської Фармакопеї публі-
куються анг лійською та французькою мовами. Пе-
реклади на інші мови можуть здійснюватись члена-
ми Європейської фармакопейної конвенції. У разі 
сумнівів або розбіжностей англійська та французь-
ка версії є офіційними.

Слово «Фармакопея» без уточнень означає Євро-
пейську Фармакопею Nабо Державну Фармако-
пею УкраїниN. Офіційне скоречення Ph.Eur. мо-
же бути застосоване для позначення Європейської 
Фармакопеї. NОфіційне скорочення ДФУ може 
бути застосоване для позначення Державної 
Фармакопеї УкраїниN.

Використання назви монографії або назви її роз-
ділу означає, що продукт відповідає вимогам цієї 
монографії. Назва статті, на яку дається посилання 
в тексті Фармакопеї, та її номер виділені курсивом.

Препарат має відповідати вимогам Фармакопеї 
протягом його терміну придатності. Окремий тер-
мін придатності та/або специфікації для відкритих 
або проколотих контейнерів можуть бути встанов-
лені уповноваженим органом. Об'єкт будь-якої ін-
шої монографії має відповідати вимогам протягом 
усього часу його використання. Термін придатнос-
ті, який встановлюють для кожного продукту, та 
час, з якого він має відраховуватись, погоджуються 
уповноваженим органом на підставі експеримен-
тальних результатів із вивчення стабільності. 

Якщо у «Загальних зауваженнях» або у моно-
графіях не зазначено інше, положення моно-
графій є обов'язковими. Загальні статті стають 
обов'язковими, коли на них дається посилання в 
монографії, якщо тільки не зазначено, що поси-
лання зроблене винятково з метою наведення пев-
ної інформації.

Діючі речовини, допоміжні речовини, фармацев-
тичні препарати та інші продукти, що описані в мо-
нографіях, призначені для застосування людиною 
та у ветеринарній медицині (якщо тільки не зазна-
чено лише одне з цих застосувань).

Системи	якості. Стандарти якості, наведені у моно-
графіях, є придатними тільки за умови, що об'єкти 
цих монографій виробляються в межах відповідної 
системи якості. Система якості має забезпечувати 
постійну відповідність продуктів вимогам Фарма-
копеї.

Альтернативні	методики. Описані у Фармакопеї ви-
пробування та методики кількісного визначення 
є офіційними методиками, на яких побудована 
Фармакопея. Проте після узгодження з уповно-
важеним органом альтернативні методики аналізу 
можуть використовуватися для контролю якості за 
умови, що ці методики дають результати, які від-
повідають фармакопейним методикам. У разі сум-
нівів або розбіжностей офіційною є фармакопейна 
методика.

Демонстрація	відповідності	вимогам	Фармакопеї

(1) Якщо продукт не відповідає усім без винятку 
вимогам монографії Фармакопеї, він не є виробом 
фармакопейної якості. Це не означає, що для під-
твердження відповідності продукту вимогам Фар-
макопеї виробник має перед випуском продукту 
провести всі випробування, зазначені в монографії. 
Виробник може гарантувати фармакопейну якість 
продукту, базуючись на його дизайні разом із стра-
тегією контролю та даними, отриманими, напри-
клад, під час валідаційних досліджень технологіч-
ного процесу. 

(2) Удосконалений підхід до контролю якості може 
передбачати використання процесно-аналітичної 
технології (process analytical technolodgy, PAT) і/або 
стратегії випробування під час виробництва в ре-
альному часі (зокрема, випуск за параметрами) як 
альтернативу випробуванню тільки кінцевого про-
дукту. Випробування під час виробниц тва в реаль-
ному часі, за умови що уповноважений орган вва-
жає його прийнятним, не виключає необхідності 
відповідати вимогам Фармакопеї.

(3) Скорочення кількості випробувань на тваринах: 
Фармакопея ставить за мету поступове скасування 
використання тварин у випробувальних цілях, від-
повідно до положень 3Rs (Replacement, Reduction, 
Refinement), встановлених Європейською конвен-
цією про захист хребетних тварин, що використову-
ються для дослідних та інших наукових цілей. Для 
підтвердження відповідності вимогам Фармакопеї, 
як зазначено вище в пункті (1), виробники можуть 
розглянути можливість створення додаткових сис-
тем для контролю стабільності виробництва. Пере-
лік випробувань для оцінювання відповідності ви-
могам Фармакопеї узгоджується із уповноваженим 
органом та, якщо описані випробування на твари-
нах, добір випробувань здійснюють так, щоб мак-
симально мінімізувати використання тварин.

Кваліфікація	 речовин.	 Деякі речовини, що є 
об'єктами фармакопейних монографій, можуть іс-
нувати у різних кваліфікаціях, які передбачають їх 
використання у різних цілях. Якщо в монографії не 
зазначено інше, вимоги монографії поширюються 
на всі кваліфікації цієї речовини. У деяких моно-
графіях, особливо в монографіях на допоміжні ре-
човини, для інформації може бути наведений пере-
лік характеристик, які пов'язані з функціональним 
призначенням цієї речовини і є важливими для її 
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використання. Для інформації також можуть бути 
наведені методики контролю однієї або більше та-
ких характеристик.

Загальні	монографії.	Субстанції та препарати, опи-
сані в індивідуальних монографіях, також мають 
відповідати вимогам відповідних загальних моно-
графій. Перехресні посилання на відповідні загаль-
ні монографії зазвичай не надаються в індивідуаль-
них монографіях.

Загальні монографії застосовують до всіх субстан-
цій та препаратів, зазначених у розділі «Визначен-
ня» загальної монографії, за винятком обмежень, 
визначених у вступній частині, наприклад, якщо 
субстанція або лікарський засіб є об'єктом фарма-
копейної монографії.

Загальні монографії на дозовані форми поширю-
ються на всі препарати зазначеного типу. Вимоги 
відповідної загальної монографії необов'язково є 
вичерпними для конкретного препарату, додатко-
ві вимоги можуть бути призначені уповноваженим 
органом.

Загальні монографії та індивідуальні монографії 
є взаємодоповнювальними. Якщо положення за-
гальної монографії не застосовні до конкретно-
го продукту, це чітко зазначено в індивідуальній 
монографії.

Валідація	фармакопейних	методик. Методики випро-
бувань, наведені у монографіях і загальних стат-
тях, валідовані відповідно до прийнятої наукової 
практики і поточних рекомендацій з аналітичної 
валідації. Якщо у монографії або загальній статті не 
зазначено інше, валідація методики випробування 
аналітиком не потрібна.

Практичне	застосування	фармакопейних	методів. Під 
час застосування фармакопейного методу на прак-
тиці користувач повинен оцінити необхідність де-
монстрації придатності методу для реальних умов 
використання та її обсяг; оцінювання здійснюють 
враховуючи відповідні монографії, загальні статті 
та системи якості.

Фармакопейні	терміни. Термін «уповноважений 
орган» означає національну, наднаціональну або 
міжнародну організацію, уповноважену ухвалю-
вати рішення з відповідних питань. Це може бути, 
наприклад, національний фармакопейний або лі-
цензуючий орган або офіційна контрольна лабо-
раторія. 

Вираз «якщо не обґрунтовано та не дозволено ін-
ше» означає, що вимоги мають бути задовільнені, 
за винятком окремих випадків, коли уповноваже-
ним органом схвалені зміни або винятки.

У деяких монографіях або інших текстах Фармако-
пеї у описанні реактиву, мікроорганізму, методики 
тощо використовуються терміни «придатний» або 

«підхожий». Якщо при цьому критерії придатності 
не зазначені в монографії, то придатність конкрет-
них реактивів, методик тощо має бути продемон-
стрована для схвалення їх уповноваженим орга-
ном.

Лікарський засіб (Medicinal product). (а) Будь-яка 
речовина або комбінація речовин, для яких по-
казана наявність властивостей, що дозволяють їх 
використання для лікування або профілактики за-
хворювань у людини і/або тварин; або (b) будь-яка 
речовина або комбінація речовин, які можуть бути 
застосовані людиною і/або твариною з метою від-
новлення, корекції або зміни фізіологічних функ-
цій шляхом прояву фармакологічної, імунологічної 
або метаболічної дії або для діагностики.

Рослинний лікарський засіб (Herbal medicinal product). 
Будь-який лікарський засіб, що містить як активні 
інгредієнти виключно один або більше видів лі-
карської рослинної сировини, або один або біль-
ше лікарських рослинних препаратів, або один або 
більше видів лікарської рослинної сировини в ком-
бінації з одним або більше лікарським рослинним 
препаратом.

Активна субстанція, діюча речовина (Active substance). 
Будь-яка речовина (субстанція), що призначена для 
використання у виробництві лікарського засобу і 
яка у разі такого використання стає його активним 
інгредієнтом. Такі речовини призначені для надан-
ня засобу фармакологічної активності або іншого 
безпосереднього ефекту при діагностиці, лікуванні 
чи профілактиці захворювання, для догляду, для 
полегшення симптомів, для впливу на структуру та 
функції організму.

Допоміжна речовина (Excipient). Будь-який ком-
понент лікарського засобу, який не є діючою ре-
човиною. Наприклад, ад'юванти, стабілізатори, 
антимікробні консерванти, розріджувачі й антиок-
сиданти є допоміжними речовинами.

Взаємозамінні	методи. У деяких загальних статтях зазна-
чається, що текст, який розглядається, є гармонізова-
ним із відповідним текстом Фармакопеї Японії та/або 
Фармакопеї США і що ці тексти є взаємозамінними. 
Це означає: якщо субстанція або препарат відповіда-
ють вимогам за результатами випробування відпо-
відно до взаємозамінного методу однієї з цих фарма-
копей, то вони відповідають вимогам Європейської 
Фармакопеї. У разі сумнівів або розбіжностей офіцій-
ною є методика Європейської Фармакопеї.

Посилання	на	регуляторні	документи. Монографії та 
загальні статті можуть містити посилання на до-
кументи, видані медичними уповноваженими 
органами, наприклад на директиви та додатки до 
керівництв Європейського Союзу. Ці посилання 
призначені для інформування користувачів Фар-
макопеї. Наявність такого посилання не змінює 
статус документів, на які дається посилання; ці до-
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кументи можуть бути обов'язковими або можуть 
мати рекомендаційний характер.

Діючий текст розділів 1.2–1.4 європейської частини 
статті див. ДФУ 2.0.

___________________________________________N

1.1.	ЗАГАЛЬНІ	ПОЛОЖЕННЯ

Усі монографії та інші тексти, що входять до 
ДФУ, діляться на такі типи: 
 - ідентичний переклад тексту Ph.Eur.;
 - ідентичний переклад тексту Ph.Eur., доповне-

ний національною частиною (модифікована 
монографія/стаття);

 - національна монографія/стаття.

Модифіковані монографії/статті можуть бути по-
будовані за такими форматами.

Формат 1.

Ідентичний переклад тексту Ph.Eur. NНаціональна 
частинаN. Ідентичний переклад тексту Ph.Eur.

Формат 2.

Ідентичний переклад тексту Ph.Eur. / Європейська 
частина 

___________________________________________N

Національна частина 

Національні монографії/статті містять у нумерації 
літеру «N» або позначені цією літерою наприкінці 
назви.

Положення національної частини модифікованих 
монографій/статей відображають вітчизняний дос-
від та фактичний стан стандартизації лікарських за-
собів. Ці положення можуть бути використані для 
додаткової (зокрема, внутрішньовиробничої) стан-
дартизації лікарських засобів або як альтернатива 
європейській частині або можуть мати інформацій-
ний характер. Наприклад, вимоги належних прак-
тик для лікарської рослинної сировини та лікар-
ських рослинних препаратів в Україні знаходяться 
на стадії впровадження, при цьому положення на-
ціональних частин монографій/статей можуть бути 
використані для тимчасової стандартизації (до вве-
дення належних практик для цих лікарських засо-
бів). Використання національної частини моногра-
фій на лікарську рослинну сировину також може 
бути пов'язане з тим, що медичне застосування цієї 
сировини в Україні відрізняється від застосування 
в Європейському Союзі. Використання національ-
ної частини альтернативно європейській частині 
має бути узгоджено з уповноваженим органом.

У разі суто національних текстів (зокрема, моно-
графій на фармацевтичні препарати, монографій 
на лікарську рослинну сировину та лікарські рос-
линні препарати) їх положення мають обов'язковий 
характер, якщо не зазначено інше.

Окремі виробники можуть встановлювати у сво-
їх реєстраційних документах додаткові або більш 
жорсткі вимоги до якості своїх субстанцій або фар-
мацевтичних препаратів.

Діючі речовини, які входять до складу описаних 
у монографіях ДФУ фармацевтичних препаратів, 
відповідають вимогам Ph.Eur. або ДФУ.

Фармакопейні	 терміни.	 Біологічний лікарський за-
сіб (Biological products, biological medicinal product) — 
лікарський засіб, що містить як активний інгредієнт 
біологічну речовину.

Біологічна речовина — речовина, що виробляється 
біологічним джерелом або екстрагується з нього.

Біологічні лікарські засоби одержують шляхом 
культивування штамів мікроорганізмів і клітин еу-
каріотів, екстракції речовин з біологічних тканин, 
включаючи тканини людини, тварин і рослин, 
шляхом застосування методів генної інженерії, тех-
нології рекомбінантної ДНК, контрольованої екс-
пресії генів, що кодують біологічно активні білки у 
прокаріотів та еукаріотів, зокрема трансформовані 
клітини ссавців, гібридомної технології та моно-
клональних антитіл, репродукції живих агентів у 
культурах клітин, ембріонах чи тваринах та за до-
помогою інших високобіотехнологічних процесів, 
пов'язаних з різними, одержаними шляхом пере-
носу генів біомолекулами та/або біологічно моди-
фікованими клітинами, що є діючими речовинами 
або частинами діючих речовин.

Біологічні лікарські засоби — це як фармацевтичні 
препарати, так і біологічні агенти (діючі речовини), 
нерозфасовані лікарські засоби та препарати у ве-
ликоємній упаковці (in bulk).

Біологічними лікарськими засобами вважають 
алергени, антигени, вакцини, цитокіни, інтерфе-
рони, імуномодулятори бактеріального походжен-
ня, моноклональні антитіла, а також ті, що створе-
ні на основі органів і тканин, лікарські засоби, які 
одержують з плазми людини та тварин (альбуміни, 
фактори згортання крові, інтерферони, імунні си-
роватки, імуноглобуліни), пробіотики, інші лікар-
ські засоби.

Для характеристики та визначення якості біоло-
гічних лікарських засобів необхідна комбінація 
фізико-хімічних і біологічних випробувань, а також 
оцінка технологічного процесу та його контролю.

Імунологічні лікарські засоби (Immunological medicinal 
products) — лікарські засоби, призначені для вико-
ристання в практиці гуманної та ветеринарної ме-
дицини з метою лікування, специфічної профілак-
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тики, діагностики стану імунітету (in vivo) людини, 
а також засоби, терапевтична та/або діагностична 
дія яких спрямована на корекцію (стимуляцію, мо-
дуляцію), а також діагностику імунної системи та 
виявлення збудників інфекційних хвороб тварин. 
Імунологічні лікарські засоби можуть бути одер-
жані будь-яким наведеним вище способом. До них 
належать алергени, антигени, вакцини (анатокси-
ни), імуносироватки тощо.

Імунобіологічні лікарські засоби для застосування у 
ветеринарній медицині (Ветеринарні імунобіологічні 
засоби) (Immunological veterinary medicinal products) 
— засоби, одержані з використанням біологічних 
агентів за допомогою біотехнології, терапевтична 
та/або діагностична дія яких спрямована на корек-
цію (стимуляцію, модуляцію), а також діагностику 
імунної системи та виявлення збудників інфекцій-
них хвороб тварин.

Лікарські засоби, одержані за допомогою фермента-
ції (Products of fermentation) — активні або неактив-
ні субстанції для фармацевтичного застосування, 
одержані як непрямі генні продукти в результаті 
контрольованого процесу ферментації. Їх одержу-
ють порціями або методом безперервної фермен-
тації з подальшими стадіями екстракції, концен-
трації, очищення та виділення. До них належать 
вітаміни, антибіотики, амінокислоти, алкалоїди та 
полісахариди. Це первинні або вторинні метаболіти 
немодифікованих або модифікованих традиційни-
ми способами або за допомогою технології реком-
бінантної ДНК мікроорганізмів, таких як бактерії, 
гриби (дріжджові та плісеневі) та мікроводорості. 

Лікарські засоби з ризиком передачі збудників 
трансмісивних спонгіформних енцефалопатій тва-
рин (Products with risk of transmitting agents of animal 
spongiform encephalopathies) — лікарські засоби, які 
одержані з тканин або секретів тварин, чутливих 
до трансмісивних спонгіформних енцефалопа-
тій, окрім випадків експериментального заражен-
ня. До них належать усі субстанції або препарати, 
одержані з таких тварин, а також усі субстанції або 
препарати, до складу яких як діючі або допоміжні 
речовини входять продукти, одержані з подібних 
тварин або які були використані у виробництві, на-
приклад, як сировина або джерело сировини, ви-
хідний матеріал або реактив.

Алергени (Allergen products) — фармацевтичні пре-
парати, одержані з екстрактів природних вихідних 
матеріалів, що містять алергени, які є речовинами, 
що викликають і/або провокують алергічні реак-
ції. Значна частина алергічних компонентів має 
білкову природу. Алергени призначені для in vivo 
діагностики або лікування алергічних захворювань, 
що пов'язані з цими алергенами.

Лікарські засоби, одержувані за допомогою технології 
рекомбінантної ДНК (рДНК) (Products of recombinant 

DNA (rDNA) technology), виробляють, використо-
вуючи генетичні модифікації, за яких ДНК, що 
кодує необхідний продукт (фармацевтичну біоло-
гічну субстанцію), вводять зазвичай за допомогою 
плазміди або вірусного вектора у підхожий мікро-
організм або культуру клітин, де ця ДНК експресу-
ється та транслюється у білок. Одержані субстанції 
(білки, пептиди та їх похідні) є діючою речовиною 
лікарських засобів. До таких лікарських засобів на-
лежать вакцини з використанням рекомбінантних 
білків (HBsAg, білки вірусу папіломи та ін.), ци-
токіни, моноклональні антитіла, фактори плазми 
крові людини (інтерферони, інтерлейкіни), рецеп-
тори клітин колонієстимулюючого фактора та інші 
рекомбінантні білки.

Лікарські засоби для застосування у ветеринарній меди-
цині, ветеринарні лікарські засоби (Veterinary medicinal 
products) — засоби призначені для лікування та/або 
профілактики хвороб тварин або відновлення, ко-
рекції чи зміни фізіологічних функцій, обмінних 
процесів у тварин.

Лікарськими засобами для застосування у вете-
ринарній медицині вважають субстанції або їх 
комбінації, ветеринарні препарати (Veterinary 
preparations), ветеринарні імунобіологічні засоби, 
антисептики, дезінфектанти, інсектоакарициди, 
дератизациди, діагностикуми, що використовують-
ся у ветеринарній медицині та тваринництві. 

Партія ветеринарного препарату — будь-яка визна-
чена виробником кількість товару з однаковою на-
звою та властивостями, вироблена за визначений 
виробником період часу за однакових умов на тій 
самій потужності (об'єкті), транспортується тим 
самим транспортним засобом, а за потреби супро-
воджується тим самим відповідним ветеринарним 
документом. 

Серія ветеринарного препарату — визначена вироб-
ником кількість ветеринарних препаратів, кормо-
вих добавок, преміксів, кормів з однаковою назвою 
та властивостями, що вироблені за один техноло-
гічний цикл за однакових умов на тій самій потуж-
ності (об'єкті).

Субстанція для виробництва ветеринарного препара-
ту — будь-яка речовина органічного та неорганіч-
ного походження або її суміш, що може використо-
вуватися для виробництва ветеринарних препаратів 
і кормових добавок, а саме:

– тваринного походження (наприклад, частини 
органів та секреції тварин, токсини, екстракти, 
продукти крові);

– рослинного походження (наприклад, росли-
ни, частини рослин, рослинні секреції, екстра-
кти);

– хімічного походження (наприклад, хімічні 
елементи природного походження та/або ре-
човини, отримані шляхом хімічних реакцій або 
синтезовані);
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– біотехнологічного походження. 

1.2.	ІНШІ	ПОЛОЖЕННЯ,	
ЩО	ПОШИРЮЮТЬСЯ	
НА	ЗАГАЛЬНІ	СТАТТІ	Й	
МОНОГРАФІЇ	

Способи	вираження	концентрації. Крім способів ви-
раження концентрації, наведених в європейській 
частині цієї статті, позначення «%» може мати зна-
чення:
— масо-об'ємний відсоток (м/об) — кількість речо-

вини, у грамах, у 100 мілілітрах кінцевого про-
дукту.

Якщо зазначено, що при приготуванні суміші роз-
чинників їх беруть у співвідношенні (а:b), то ма-
ється на увазі співвідношення об'ємів. Наприклад, 
співвідношення «гексан – бензол (1:3)» означає, 
що змішують один об'єм гексану з трьома об'ємами 
бензолу.

Температура. Крім термінів, наведених в європей-
ській частині цієї статті, також використовують 
такі:
Теплий від 40 °С до 50 °С
Гарячий від 80 °С до 90 °С
Температура водяної бані від 98 °С до 100 °С
Температура льодяної бані  0 °С

1.4.	МОНОГРАФІЇ

ВИРОБНИЦТВО

Описана у Фармакопеї продукція може виробляти-
ся відповідно до вимог, прийнятих в Україні.

ВИПРОБУВАННЯ ТА КІЛЬКІСНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Коли зазначено, що випробування проводять «у 
захищеному від світла місці», це означає, що слід 
вжити заходів, щоб уникнути попадання прямо-
го сонячного світла, будь-якого іншого яскравого 
світла, а також виключити попадання ультрафіоле-
тового випромінювання, наприклад, шляхом ви-
користання посуду зі спеціального скла, роботи в 
затемненому приміщенні тощо.

КОЛЕКЦІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ

Українська колекція мікроорганізмів (УКМ, 
UCM)

Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Забо-
лотного НАН Украї ни

вул. Заболотного, 154, м. Київ, 01000, Україна

Колекція Музею патогенних для людини мікроор-
ганізмів 

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Гро ма шевського НАМН України,
вул. М. Амосова, 5, м. Київ, 03038, Україна

Колекція штамів патогенних для тварин мікро-
організмів національного центру штамів мікро-
організмів Державного науково-контрольного 
інституту біо технології і штамів мікроорганізмів 
(ДНКІБШМ)

ДНКІБШМ
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151, Україна

Можуть також використовуватись інші колекції 
мікроорганізмів, якщо доведено їх відповідність 
задачі, що вирішується. 
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Таблиця 1.6.-2
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