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ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ

Pharmaceutica

Англійська!

ВСТУП

Ця монографія призначеня для використання як 
нормативне джерело фармакопейних стандартів 
щодо активних субстанцій (діючих речовин), до
поміжних речовин і дозованих форм, що застосову
ються у виробництві/виготовленні фармацевтичної 
продукції, але вона не є настановою щодо процесу 
виробництва, оскільки існують відповідні настанови 
стосовно методів виробництва і пов'язаних з ними 
процедур контролю.

Дана монографія не розповсюджуються на дослідні 
лікарські засоби, але уповноважені органи можуть 
посилатися на фармакопейні стандарти при дозволі 
клінічних випробувань з використанням дослідних 
лікарських засобів. 

ВИЗНАЧЕННЯ

Фармацевтичні препарати – лікарські засоби, що 
зазвичай складаються з діючих речовин, які можуть 
бути комбіновані з допоміжними речовинами; ви
готовляються у вигляді дозованої форми, придатної 
для її передбачуваного застосування, за необхіднос
ті, після відновлення; випускаються у підхожій, від
повідним чином маркованій упаковці. 

Фармацевтичні препарати можуть підлягати дер
жавній реєстрації уповноваженим органом, або не 
підлягати реєстрації та виготовлятися з урахуван
ням специфічних потреб пацієнта відповідно до 
чинного законодавства. Існує дві категорії фарма
цевтичних препаратів, що не підлягають державній 
реєстрації:
— екстемпоральні препарати, тобто фармацевтичні 

препарати, що виготовляються індивідуально для 
конкретного пацієнта або для групи пацієнтів і 
постачаються відразу після виготовлення;

— препарати, що виготовлені про запас, тобто фар
мацевтичні препарати, що виготовляються за
здалегідь і зберігаються до отримання заявки на 
постачання.

На додаток до цієї монографії фармацевтичні пре
парати мають відповідати вимогам розділу «Загальні 
зауваження» та відповідних загальних статей Фар
макопеї. Як правило, загальні статті мають інфор
маційний характер і стають обов'язковими, коли на 
них є посилання в загальній або окремій монографії, 
якщо в такому посиланні не зазначено, що відповід
ний текст не є обов'язковим і наведений як інфор
мація. У відповідних випадках фармацевтичні пре

парати також мають витримувати вимоги загальних 
статей на дозовані форми (наприклад, «Капсули», 
«Таблетки») і загальних монографій (наприклад, 
«Алергени», «Лікарські рослинні чаї», «Гомеопатич-
ні препарати», «Імуносироватки для застосування 
людиною», «Імуносироватки для застосування у ве-
теринарній медицині», «Моноклональні антитіла», 
«Радіофармацевтичні препарати», «Вакцини для за-
стосування людиною», «Вакцини для застосування у 
ветеринарній медицині»).

Якщо лікарські засоби виробляються/виготовля
ються з використанням матеріалів людського або 
тваринного походження, вони мають витримувати 
вимоги загальних статей «Вірусна безпека» (5.1.7), 
«Визначення безпечності вакцин та імуносироваток 
для застосування у ветеринарній медицині» (5.2.6) і 
«Мінімізація ризику передачі збудників спонгіформних 
трансмісивних енцефалопатій тварин через лікарські 
засоби для застосування людиною та у ветеринарній 
медицині» (5.2.8) відповідно. 

ЕТИЧНІ МІРКУВАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
З ВИГОТОВЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 
ПРЕПАРАТІВ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ 
РЕЄСТРАЦІЇ 

Основоположний принцип законодавства для фар
мацевтичних препаратів, за певних виключень, по
лягає в тому, що жоден фармацевтичний препарат 
не може надходити на ринок без відповідної реє
страції уповноваженим органом. Виключенням з 
формальних вимог є фармацевтичні препарати, що 
не підлягають реєстрації, які дозволяють задоволь
нити специфічні потреби окремих пацієнтів. Проте, 
ухвалення рішення щодо застосування таких пре
паратів накладає на всіх залучених фахівців охоро
ни здоров'я (наприклад, лікаря, що виписує рецепт 
препарату, і/або фармацевта, який виготовляє пре
парат) зобов'язання піклуватися, в міру їх повнова
жень, про безпеку пацієнта, який застосовуватиме 
цей препарат. 

Під час розглядання питання виготовлення фарма
цевтичних препаратів, що не підлягають реєстрації, 
необхідне оцінювання прийнятного рівня ризику.

Оцінювання ризику визначає:
— критичність впливу на якість препарату різних 

параметрів (наприклад, якості діючих і допоміж
них речовин, пакування, процесу виготовлення; 
об'єму та значущості випробувань, стабільності 
препарату);

— ризик, який може становити препарат для кон
кретної групи пацієнтів. 

Базуючись на оцінюванні ризику, уповноважена 
особа (відповідальна за випуск препарату) має з 
прийнятним рівнем упевненості гарантувати, що 
фармацевтичний препарат протягом його терміну 
придатності має відповідну якість та придатний для 
використання згідно передбачуваної мети. Для пре
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паратів, виготовлених про запас, умови зберігання 
і термін придатності мають бути обґрунтувані на 
основі, наприклад, аналітичних даних або профе
сійних суджень, що можуть спиратися на літературні 
дані. 

ВИРОБНИЦТВО

Виробництво/виготовлення має відбуватися в ме
жах відповідної системи якості та відповідати стан
дартам, встановленим для даного виду продукції. 
Продукція, що підлягає реєстрації, має витримувати 
вимоги реєстраційних досьє. Для продукції, що не 
підлягає реєстрації, особливо важливою є оцінюван
ня ризику, як зазначено в розділі «Етичні міркуван
ня та рекомендації з виготовлення фармацевтичних 
препаратів, що не підлягають реєстрації», оскільки 
ця продукція не підлягає попередньому оцінюванню 
уповноваженим органом.

Розробка складу. У процесі фармацевтичної розробки 
або перед виробництвом/виготовленням для забез
печення придатності продукції передбачуваній меті 
застосування встановлюється та обґрунтовується 
придатність інгредієнтів, процесів, випробувань 
і специфікації. При цьому приймаються до уваги 
специфічні властивості інгредієнтів або такі стадії 
процесів, які є критичними для якості фармацев
тичних препаратів.

Діючі та допоміжні речовини. Діючі та допоміжні ре
човини, використовувані у складі фармацевтичних 
препаратів, мають витримувати вимоги відповід
них загальних монографій, наприклад «Субстанції 
для фармацевтичного застосування», «Ефірні олії», 
«Лікарської рослинної сировини екстракти», «Лікар-
ська рослинна сировина», «Лікарські рослинні засоби» 
«Лікарська рослинна сировина для гомеопатичних пре-
паратів», «Матричні настойки для гомеопатичних 
препаратів», «Методи приготування гомеопатичних 
базисних препаратів і потенціювання», «Лікарські за-
соби, одержані за допомогою ферментації», «Лікарські 
засоби, одержані за допомогою технології рекомбі-
нантної ДНК (р-ДНК)», «Рослинні жирні олії».

Крім того, за наявності окремих монографій якість 
використовуваних активних субстанцій та допоміж
них речовин має витримувати вимоги відповідних 
монографій.

За відсутності окремої монографії необхідна якість 
має визначитися з урахуванням передбачуваного 
застосування та пов'язаного ризику.

Якщо фізикохімічні характеристики активних суб
станцій та характеристики, пов'язані з функціональ
ним призначенням (наприклад, гранулометричний 
склад, в'язкість, поліморфізм), критично впливають 
на виробничі процеси та показники якості фарма
цевтичних препаратів, їх слід визначити та контро
лювати.

Докладна інформація стосовно характеристик, 
пов'язаних з функціональним призначенням, на
ведена в статті «Характеристики, пов'язані з функці-
ональним призначенням допоміжних речовин» (5.15).

Мікробіологічна чистота. Склад фармацевтичного 
препарату та його упаковка мають гарантувати від
повідну передбачуваному застосуванню мікробіо
логічну чистоту.

Під час розробки слід підтвердити, що антимікроб
на активність самого препарату, або з додаванням 
підхожого консерванта/консервантів, за необхід
ності, або добір відповідного пакування забезпечу
ють необхідний захист від несприятливих ефектів, 
викликаних мікробним забрудненням або розмно
женням в ньому мікроорганізмів в процесі збері
гання та застосування препарату. Підхожий метод 
випробування та критерії оцінювання ефективності 
консервантів наведені в статті «Ефективність анти-
мікробних консервантів» (5.1.3 ).

Якщо препарати не мають достатньої антимікробної 
ефективності та не містять антимікробних консер
вантів, вони поставляються в однодозових контей
нерах або в багатодозових контейнерах, що запо
бігають мікробному забрудненню його вмісту після 
розкриття.

Під час виробництва/виготовлення нестерильних 
фармацевтичних препаратів мають бути вжиті від
повідні заходи, що забезпечують необхідну мікро
біологічну чистоту; відповідні рекомендації наведе
но у статті «Мікробіологічна чистота нестерильних 
фармацевтичних препаратів і субстанцій для фарма-
цевтичного застосування» (5.1.4 ) і «Мікробіологічна 
чистота рослинних лікарських засобів для орального 
застосування та екстрактів, що використовують 
для їх виготовлення» (5.1.8 ).

Стерильні препарати виробляють/виготовляють із 
використанням матеріалів і методів, що забезпе
чують стерильність, запобігають забрудненню та 
зростанню мікроорганізмів; відповідні рекомендації 
наведено в статті «Методи вироб ниц т ва стерильних 
препаратів» (5.1.1 ).

Упаковка. Для кожного препарата обирається під
хожа упаковка. Наразі до уваги приймається пе
редбачуване застосування препарату, властивості 
упаковки, необхідний термін придатності та несу
місність лікарського засобу з упаковкою. Коли це 
доречно, упаковка для фармацевтичних препаратів  
має відповідати вимогам щодо контейнерів (3.2 з 
підрозділами) та матеріалів, використовуваних для 
виробництва контейнерів (3.1 з підрозділами).

Стабільність. Вимоги до оцінювання стабільності 
фармацевтичних препаратів залежать від їх перед
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бачуваного застосування та бажаного терміну збе
рігання.

Коли доречно, має бути оцінена ймовірність і кри
тичність можливих продуктів розкладання активної 
субстанції/активних субстанцій та/або продуктів 
взаємодії активної субстанції/активних субстанцій 
із допоміжними речовинами або безпосередньо з 
упаковкою. Залежно від результату оцінювання 
встановлюють і контролюють межі вмісту продук
тів розкладання і/або взаємодії у фармацевтичному 
препараті. Для продукції, що підлягає реєстрації, 
необхідне проведення досліджень з вивчення ста
більності. 

Методи, використовувані для вивчення стабільності 
за всіма критичними показниками препарату, мають 
бути валідовані як індикатори стабільності, тобто 
методи, що дозволяють кількісно визначати відпо
відні продукти розпадання та зміни фізичних по
казників.

ВИПРОБУВАННЯ

Відповідні випробування, необхідні для визначен
ня якості конкретної дозованої форми, наводять в 
монографії для даної дозованої форми.

Якщо проводити випробування не доцільно, зокре
ма для фармацевтичних препаратів, що не підляга
ють реєстрації (наприклад, розмір серії, обмеження 
за часом), використовують інші підхожі методи, які 
можуть гарантувати належну якість відповідно до 
оцінювання ризику і будьяких національних на
станов або вимог чинного законодавства.

Обсяг випробувань для лікарських засобів, виго
товлених про запас, звичайно більше, ніж для екс
темпоральних лікарських засобів. 

Нижче наведені випробування, які застосовні для 
багатьох препаратів.

Опис. Контролюється зовнішній вигляд фармацев
тичного препарату (наприклад, розмір, форма і ко
лір).

Ідентифікація та випробування на чистоту. Коли дореч
но, для фармацевтичних препаратів проводяться та
кі випробування:
— ідентифікація діючої речовини/діючих речовин;
— ідентифікація специфічної допоміжної речови

ни/допоміжних речовин, таких як консерванти;
— випробування на чистоту (наприклад, досліджен

ня продуктів розкладання, органічні розчинники 
(2.4.24 ) або інші супровідні домішки, стериль
ність (2.6.1));

— випробування на безпечність (наприклад, випро
бування на безпечність для біологічної продук
ції).

Домішки елементів. Загальна стаття «Домішки еле-
ментів» (5.20) застосовується до фармацевтичних 
препаратів за виключенням продукції для викорис
тання у ветеринарній медицині, фармацевтичних 
препаратів, що не підлягають реєстрації, та іншої 
продукції, що виключається з області застосування 
цієї загальної статті. 

Для фармацевтичних препаратів, що знаходяться 
за межами застосування загальної статті (5.20) від
повідальність щодо контролювання рівнів вмісту 
домішок елементів з використанням підходів оціню
вання ризиків, несуть виробники цієї продукції.

Якщо доречно, випробування проводиться з вико
ристанням придатної аналітичної методики відпо
відно до рекомендацій загальної статті «Визначення 
домішок елементів» (2.4.20).

Однорідність (2.9.40  або 2.9.5/2.9.6). Фармацевтичні 
препарати у вигляді однодозових одиниць мають ви
тримувати випробування, як зазначено у відповідній 
монографії на дозовану форму. Якщо обґрунтовано 
і дозволено, загальна стаття (2.9.40 ) може застосо
вуватись тільки під час випуску.

Особливі вимоги щодо однорідності застосовні в 
таких випадках:
— для лікарської рослинної сировини та лікарських 

рослинних препаратів відповідність вимогам 
статті (2.9.40 ) не вимагається;

— для гомеопатичних препаратів вимоги статей 
(2.9.6 ) і (2.9.40 ) звичайно не застосовні, але в 
певних випадках відповідність вимогам цих ста
тей може вимагатися уповноваженим органом;

— для моно і полівітамінних препаратів і препа
ратів, що містять мікроелементи, відповідність 
вимогам статей (2.9.6 ) і (2.9.40 ) (тільки метод 
прямого визначення) не вимагається;

— для інших препаратів в обґрунтованих і дозволе
них випадках відповідність вимогам статей (2.9.6 ) 
і (2.9.40 ) може не вимагатися уповноваженим ор
ганом.

Стандартні зразки. Стандартні зразки можуть бути 
застосовані на різних стадіях контролю якості фар
мацевтичних препаратів. Вони атестуються і контр
олюються з урахуванням вимог статті «Стандартні 
зразки» (5.12).

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Якщо не обґрунтовано та не дозволено інше, в фар
мацевтичних препаратах визначають вміст діючих 
речовин і специфічних допоміжних речовин, таких 
як консерванти. Межі вмісту мають бути визначені 
та обґрунтовані.

Використовуються підхожі валідовані методи. Якщо 
використовуються методи кількісного визначення, 
наведені у відповідній монографії на активну суб
станцію, має бути підтверджено, що на них не впли
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вають присутні допоміжні речовини і/або процес 
виготовлення.

Стандартні зразки. Див. розділ «Випробування».

МАРКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Відповідні вимоги щодо маркування наведені в за
гальних статтях на дозовані форми. Крім того, засто
совні відповідні вимоги чинного законодавства.

ГЛОСАРІЙ

Розробка складу – розробка відповідного складу 
(включаючи матеріали, процеси тощо), що забез
печує отримання пацієнтом підхожого фармацев
тичного препарату у відповідній формі, необхідної 
якості, який залишається стабільним і ефективним 
протягом усього терміну придатності. 

Зареєстровний фармацевтичний препарт – лі
карський засіб, на який видано реєстрацій
не посвідчення уповноваженим органом.                                                                                            
Синонім: зареєстрований лікарський засіб. 

Виробництво – всі операції із закупівлі матеріалів і 
продукції, процесу виробництва, контролю якості, 
випуску, зберігання, дистрибуції лікарських засобів 
і відповідного контролю.

Виготовлення (фармацевтичні препарати, що не підля-
гають реєс трації) – «виробництво» фармацевтичних 
препаратів, що не підлягають реєстрації, аптекою 
або на ії вимогу, або на вимогу іншої медичної 
установи (термін «виготовлення» використовуєть
ся замість «виробництво» для чіткого розмежуван
ня промислового виробництва фармацевтичних 
препаратів, що підлягають реєстрації).

Відновлення — маніпуляція, що дозволяє викорис
товувати або застосовувати лікарський засіб відпо
відно до інструкції для застосування та відповідної 
інформації, зазначеної на етикетці.

Оцінювання ризику – ідентифікація факторів небез
пеки, аналіз і визначення ризиків, пов'язаних із 
впливом цих факторів.

Фармацевтичні препарати, що не підлягають реєстрації – 
лікарські засоби, які звільняються від необхідності 
реєстрації уповноваженим органом, але які виго
товляються відповідно до чинного законодавства 
для специфічних потреб пацієнтів.


