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Зараз у світовій фармацевтичній галузі все більшої актуальності 

набувають процеси гармонізації фармакопейних документальних стандартів, 

що мають за мету сформувати єдині вимоги до якості, ефективності та 

безпечності лікарських засобів (ЛЗ) і тим самим спростити для виробників 

процедуру потрапляння на світовий фармацевтичний ринок. Ці процеси 

складні та тривалі і ціла низка міжнародних організацій та об’єднань 

займається їх втіленням (зокрема, ICH, WHO, PDG). Одним з каменів 

спотикання, що сповільнює процеси гармонізації документальних стандартів 

є неузгодження термінів, що вживаються у різних документах і сенсу, який в 

них вкладається. Так, у процесі розробки Керівництва з належної 

фармакопейної практики [1], що здійснюється багатьма фармакопеями світу 

під егідою ВООЗ з 2011 року, одним з найскладніших питань є погодження 

тлумачного словника термінів, вживаних у документі. 

Для України також нагальною є проблема узгодження термінології у 

документах, що виходять з різних джерел. Незаперечним лідером у розробці 

фармакопейної мови та термінології в Україні з часів свого заснування є 

Державна фармакопея України (ДФУ). Але, слід зазначити. що 

фармакопейна термінологія ДФУ почала формуватися коли Україна була 

тільки наглядачем у Комісії Європейської фармакопеї, що не накладало 

зобов’язань чітко дотримуватись текстів та термінів Європейської 

фармакопеї (Ph.Eur.) [2]. Тому, терміни, що включались до ДФУ при 

перекладі з англійської, було максимально наближено до найбільш вживаних 

в Україні. Наприклад, англомовні терміни Ph.Eur. medicinal product та 

pharmaceutical preparation було об’єднано одним терміном лікарський засіб, 

а dosage form (докл. – дозована форма) перекладено як лікарська форма, що 

має той же сенс у нашому (традиційному) розумінні.  



Набуття Україною статусу члена Ph.Eur. з 2013 року вимагає від ДФУ, 

окрім іншого, чіткого дотримання загальної термінології Ph.Eur. З іншого 

боку термінологія ДФУ має бути пов’язана з термінологією вітчизняних 

галузевих документів, оскільки ДФУ інтегрована у законодавчу базу України 

[3], а також, із термінологією, що прийнята у академічних колах та 

викладається у ВНЗ студентам фармацевтичних спеціальностей.  

Згідно з вищенаведеним, ДП «Фармакопейний центр» починає процес 

переосмислення та перероблення вже існуючих термінів ДФУ у сенсі 

відповідності їх тлумачення та простежуваності до термінів Ph.Eur. Таким 

чином, метою цієї публікації є проаналізувати відповідність термінів, що 

вживаються у ДФУ, до термінів Ph.Eur., а також до існуючих термінів 

академічної та законодавчої бази України та запропонувати уточнену 

термінологію для вживання у ДФУ.  

 Визначення загальних термінів у ДФУ наведено у загальній статті 

1. Загальні зауваження, у Загальних текстах ДФУ, а також у відповідних 

загальних статтях.  

 У зазначеній загальній статті наведено визначення терміну лікарський 

засіб, що є перекладом відповідного терміну Ph.Eur. medicinal product та 

повністю відповідає визначенню терміну лікарський засіб наведеному у 

Законі України «Про лікарські засоби» [3] і у підручниках вищої школи [4, 

5]: «Лікарський засіб. (а) Речовина або комбінація речовин з властивостями, 

що дозволяють їх використання для профілактики або лікування 

захворювань у людини і/або тварини; або (b) речовина або ком- бінація 

речовин, які можуть бути призначені для використання у людини і/або 

тварини з ціллю відновлення, корекції або зміни фізіологічних функцій 

шляхом фармакологічної, імунологічної дії, або впливу на метаболізм, або для 

діагностики». Це загальне поняття має широкий сенс та охоплює всі можливі 

ЛЗ. Але з введенням у Ph.Eur. статті загальних текстів «Pharmaceutical 

preparations», назва якої у ДФУ була перекладена також як «Лікарські 

засоби», позначилася невідповідність у визначенні терміну лікарські засоби, 



згідно цієї статті та попередньо наведеному. Крім того, всюди, де у Ph.Eur. 

вживається термін рharmaceutical preparations у ДФУ його замінено на 

лікарський засіб, що не є завжди доречним та суперечить рекомендаціям [4] 

щодо уникання  використання терміну лікарські засоби як не конкретного та 

заміни його на більш конкретні. Тому вважаємо за доцільне для 

еквівалентного позначення терміну Ph.Eur. рharmaceutical preparations 

ввести у ДФУ термін фармацевтичні препарати (див. Табл. 1). Таким 

чином назву статті «Лікарські засоби» буде змінено на «Фармацевтичні 

препарати», де і буде наведено уточнене визначення терміну у наступній 

редакції: «Фармацевтичні препарати – це лікарські засоби, що звичайно 

складаються із діючих речовин, які можуть бути комбіновані з допоміжними 

речовинами; виготовляються у вигляді дозованої форми, відповідної 

передбачуваному застосуванню, якщо необхідно, після відновлення; 

постачаються у підхожій, відповідним чином маркованій упаковці». Слід 

зазначити, що введення цього терміну у ДФУ збігається з термінологією [4], 

де наведено визначення фармацевтичного препарату, як: «Фармацевтичний 

препарат – продукт фармацевтичної діяльності, що має певний науково 

обґрунтований склад, певну лікарську форму, упаковку, термін придатності 

та рекомендації щодо застосування…». За своїм тлумаченням цей термін 

відповідає наявному зараз у ДФУ, Законі «Про лікарські засоби» та 

Настанові з Належної виробничої практики СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 [3,6] 

терміну готовий лікарський засіб. Отже у текстах ДФУ термін готовий 

лікарський засіб буде замінено на фармацевтичний препарат. 

Ще один поширений фармакопейний термін, якому має бути приділено 

увагу, це термін, що у Ph.Eur. та у всіх інших англомовних фармакопеях 

існує як dosage form (докл. – дозована форма), що в ДФУ зустрічається у 

трьох варіантах перекладу – лікарська форма, дозована лікарська форма та  

дозована форма. У зв’язку з цим у текстах ДФУ спостерігається низка 

невідповідностей. Так, наприклад, у тлумачному словнику термінів розділу 

«Загальні статті на лікарські форми» трактується поняття лікарських форм з 



різними ступенями вивільнення, що зустрічаються в розділі «фармако-

технологічні випробування», у той час, як у самому розділі ці терміни 

перекладено як дозовані форми. Таким чином, з метою уникнення 

невідповідностей у ДФУ та наближення перекладу до оригінального тексту 

Ph.Eur. у наступних виданнях ДФУ зазначені терміни буде замінено на 

єдиний термін - дозована форма. Цей термін більш наближений до загальної 

уяви про те, що всі фармацевтичні препарати існують у вигляді дозованих 

форм і мають бути дозовані для застосування пацієнтом тим чи іншим чином. 

Наступним терміном у статті 1. Загальні зауваження, якому має бути 

приділено увагу, є готовий лікарський рослинний засіб. В ДФУ 2.0 наведено 

наступне його визначення: «Готовий лікарський рослинний засіб (Herbal 

medicinal product). Лікарський засіб, що містить у якості активних 

інгредієнтів виключно один або більше видів лікарської рослинної сировини 

(herbal drugs), або один або більше лікарських рослинних засобів (herbal drug 

preparations), або один або більше таких видів лікарської рослинної сировини 

в комбінації з одним або більше лікарськими рослинними засобами». 

Як видно, визначення «готовий» засіб в даному випадку не є коректним, і 

крім того простий переклад (по аналогії із medicinal product) дає визначення 

«рослинний лікарський засіб» або «лікарський засіб рослинного походження. 

Треба відзначити що у Настанові з Належної виробничої практики СТ-Н 

МОЗУ 42-4.0:2016 теж використовується термін «Лікарський засіб 

рослинного походження» (herbal medicinal product), який має такий самий 

сенс. 

В ДФУ 2.0 введена загальна монографія «Лікарські рослинні засоби» 

(англ. Herbal drug preparations- дослівний переклад Лікарські рослинні 

препарати), де наведено наступне визначення: 

«Лікарські рослинні засоби — гомогенні продукти, які одержують із 

лікарської рослинної сировини ( англ. herbal drugs) (за допомогою екстракції, 

дистиляції, віджиму, фракціонування, очищення, концентрування або 

ферментації. До лікарських рослинних засобів належать, наприклад, 



екстракти, ефірні олії, віджаті соки і оброблені ексудати, лікарська рослинна 

сировина, розміри якої зменшені для зручності застосування, наприклад 

різана лікарська рослинна сировина для лікарського рослинного чаю або 

подрібнена в порошок для інкапсулювання». Тобто по суті дані об’єкти є 

рослинною субстанцією/полупродуктом для виробництва готових лікарських 

засобів, не дивлячи на те, що англ. мовою це -  Herbal drug preparations. 

Далі в цій монографії зазначено наступне: 

«Термін «лікарські рослинні засоби» (англ. Herbal drug preparation) є 

синонімом терміну «рослинний засіб» (англ. Herbal preparation), 

використовуваного в законодавчих актах Європейського Союзу щодо 

готових лікарських рослинних засобів (англ. Herbal medicinal product)». 

Враховуючи вищезазначене, а саме що Herbal medicinal product- не готовий 

лікарський рослинний засіб, а рослинний лікарський засіб, наведена фраза 

зовсім втрачає сенс. 

Можливе рішення для врахування цієї невідповідності - це перейменування 

загальної монографії ДФУ на «Лікарські рослинні препарати», тоді дана 

фраза буде виглядати так: 

«Термін «лікарські рослинні препарати» є синонімом терміну «рослинний 

препарат», використовуваного в законодавчих актах Європейського Союзу 

щодо лікарських засобів рослинного походження».  

Слід зазначити, що введення цього терміну у ДФУ збігається з термінологією 

Належної виробничої практики СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2015 [6], де наведено 

визначення для Рослинних препаратів (herbal preparations), які мають той 

самий сенс, що і в ДФУ. 

Слід відзначити, що у документі ВООЗ з Належної Фармакопейної практики 

щодо рослинних  «GOOD PHARMACOPOEIAL PRACTICES. Сhapter on 

monographs on herbal medicines», ще не досягнуто узгодження термінології 

між фармакопеями.  

З метою подальшої гармонізації ДФУ з Європейською фармакопеєю, 

наразі виникла необхідність перегляду термінології на лікарські засоби 



біологічного походження, відносно яких у різній нормативній документації 

використовуються, в основному, терміни «Біологічні продукти» або 

«Імунобіологічні препарати». 

Оскільки Фармакопея наводить статті з вимогами до контролю якості 

саме лікарських засобів – субстанцій та фармацевтичних препаратів, не 

залежно від їх природи та походження, та з огляду на загальний зміст слова 

продукт, не зовсім коректно його використання стосовно будь-яких 

лікарських засобів. Згідно визначення словника української мови [7]: 

«Продукт – це предмет, що є матеріальним результатом людської праці, 

діяльності, наслідок, витвір, результат чого-небудь, речовина, яку одержують 

або яка утворюється хімічним чи іншим шляхом із іншої речовини, речовина, 

яка служить матеріалом для виготовлення або вироблення чого-небудь, 

їстівні припаси, харчі; продовольство». 

Всі лікарські засоби, що підпадають під визначення біологічні, згідно 

існуючої в Україні нормативної бази [3, 8], є також лікарськими засобами, 

незалежно від того, що в їх виробництві в тій чи іншій мірі задіяні живі 

організми, або продукти їх життєдіяльності. 

Стосовно терміну «Імунобіологічні препарати», є підстави вважати, що більш 

коректним є використання терміну «Імунобіологічні лікарські засоби», 

оскільки ця група, характеристика якої наведена нижче, являє собою не лише 

фармацевтичні препарати, але й активні фармацевтичні субстанції.  

Далі наводяться проекти термінів та їх визначення, що пропонуються до 

зміни або до введення в подальших виданнях ДФУ. 

Біологічний лікарський засіб (Biological products, biological medicinal 

product) – лікарський засіб, діюча речовина якого є біологічною речовиною. 

Біологічна речовина – речовина, що виробляється біологічним джерелом або 

екстрагується з нього. 

Біологічні лікарські засоби одержують шляхом культивування штамів 

мікроорганізмів і клітин еукаріотів, екстракції речовин з біологічних тканин, 

включаючи тканини людини, тварин і рослин, застосування методів генної 



інженерії, технології рекомбінантної ДНК, контрольованої експресії генів, 

що кодують біологічно активні білки у прокаріотів та еукаріотів, у тому числі 

трансформовані клітини ссавців, гібридомної технології та моноклональних 

антитіл, репродукції живих агентів в культурах клітин, ембріонах чи 

тваринах, та за допомогою інших високо-біотехнологічних процесів, 

пов’язаних з різними одержаними шляхом переносу генів біомолекулами 

та/або біологічно модифікованими клітинами, що є діючими речовинами або 

частинами діючих речовин. 

Біологічними лікарськими засобами вважають алергени, антигени, вакцини 

(анатоксини), цитокіни, імуномодулятори бактерійного походження, 

антинеопластичні засоби (моноклональні антитіла) а також ті, що створені на 

основі органів і тканин, лікарські засоби, які одержують з компонентів крові 

та плазми людини, альбуміни, фактори згортання крові, інтерферони, імунні 

сироватки, імуноглобуліни (включаючи тест-системи та моноклональні 

антитіла), пробіотики, інші лікарські засоби. 

Біологічні лікарські засоби це, як фармацевтичні препарати, так і біологічні 

агенти (діючі речовини), не розфасовані лікарські засоби та лікарські засоби 

у велико-ємній упаковці (in bulk). 

Для характеристики та визначення якості біологічних лікарських засобів 

необхідна комбінація фізико-хімічних і біологічних випробувань, а також 

оцінка технологічного процесу та його контролю. 

Імунобіологічні лікарські засоби – лікарські засоби призначені для 

використання в практиці гуманної та ветеринарної медицини, з метою 

лікування, специфічної профілактики, діагностики стану імунітету (in vivo) 

людини, а також засоби, терапевтична та/або діагностична дія яких 

спрямована на корекцію (стимуляцію, модуляцію), а також діагностику 

імунної системи та виявлення збудників інфекційних хвороб тварин. 

Імунобіологічні лікарські засоби можуть бути отримані будь-яким наведеним 

вище способом. До них належать алергени, антигени, вакцини (анатоксини), 

імуносироватки, тощо.  



Лікарські засоби, отримані за допомогою ферментації (Products of 

fermentation) – активні або неактивні субстанції для фармацевтичного 

застосування, одержані як непрямі генні продукти в результаті 

контрольованого процесу ферментації. Їх одержують порціями або методом 

безперервної ферментації з подальшими стадіями екстракції, концентрації, 

очищення та виділення. До них належать вітаміни, антибіотики, 

амінокислоти, алкалоїди та полісахариди. Це первинні або вторинні 

метаболіти немодифікованих або модифікованих традиційними способами 

або за допомогою технології рекомбінантної ДНК (р-ДНК) мікроорганізмів, 

таких як бактерії, гриби (дріжджові та плісеневі) та мікроводорості.  

Лікарські засоби, з ризиком, передачі збудників трансмісивних 

спонгіформних енцефалопатій тварин (Products with risk of transmitting 

agents of animal spongiform encephalopathies) — лікарські засоби, які 

одержані з тканин або секретів тварин, чутливих до трансмісивних 

спонгіформних енцефалопатій, окрім випадків експериментального 

зараження. До них належать всі 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, наприклад, як сировина або джерело 

сировини, вихідний матеріал або реактив. 

Алергени (Allergen products) — фармацевтичні препарати, одержані з 

екстрактів природних вихідних матеріалів, що містять алергени, які є 

речовинами, що викликають і/або провокують алергічні реакції. 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, одержуванні за допомогою технології рекомбінантної 

ДНК (р-ДНК) (Products of recombinant DNA (rDNA) technology) 

вироблюють, використовуючи генетичні модифікації, при яких ДНК, що 



кодує необхідний продукт (фармацевтичну біологічну субстанцію), вводять 

зазвичай за допомогою плазміди або вірусного вектора у підхожий 

мікроорганізм або культуру клітин, де ця ДНК експресується та 

транслюється у білок. Отримані субстанції (білки, пептиди та їх похідні) є 

діючою речовиною лікарських засобів. До таких лікарських засобів належать 

вакцини з використанням рекомбінантних білків (HBsAg, білки вірусу 

папіломи та ін.), цитокіни, моноклональні антитіла, фактори плазми крові 

людини (інтерферони, інтерлейкіни), рецептори клітин колонієстимулюючий 

фактор та інші рекомбінантні білки.  

 

Посилання: 

1. Good pharmacopoeial practices/WHO Expert Committee on specifications 

for pharmaceutical preparations (Fiftieth report), WHO technical report 

series; no. 996, Annex 1 — WHO, с 374 с.  

2. European Pharmacopoeia 9.2 Код доступу: http://online6.edqm.eu/ep902/ 

3. Закон України «Про лікарські засоби»/ Верховна Рада України; Закон 

від 04.04.1996 № 123/96-ВР. 

4. Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів /за 

ред. В.П. Черниха. — Вінниця: Нова книга, 2014, — 824 с.  

5. Аптечна технологія ліків / Тихонов О.І 

6. Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Настанова СТ-Н 

МОЗУ 42-4.0:2016/МОЗ України, Державна служба України з ЛЗ — К.: 

Моріон, 2016. — 335 с.  

7. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; 

за ред. І. К. Білодіда. — К.:Наукова думка, —1980.— Т. 7. — С. 174. 

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення 

про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що 

застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та 

міжнародних стандартів» / Кабінет Міністрів України; Постанова, 

Положення від 15.01.1996 № 73 

http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh
http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh

