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ВСТУП 

Цей розділ має рекомендаційний характер і може бути використаний для стандартизації й контролю 
якості дієтичних добавок (ДД). У ньому наведені визначення деяких термінів, специфічні методи 
контролю, обов’язкові параметри безпечності, які науково обґрунтовані та затверджені у 
встановленому законодавством порядку, недотримання яких може призвести до шкідливого впливу на 
здоров’я людини. 
Цей розділ призначений для використання як джерело інформації щодо фармакопейних стандартів для 
виробництва ДД, проте він не є настановою в цій сфері, оскільки існують відповідні нормативні 
документи щодо складу ДД, організації їх виробництва та контролю якості. 
 

ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ(1) 

ВИЗНАЧЕННЯ 

Дієтична добавка (ДД) — це харчовий продукт, який призначений для споживання в невеликих 
визначених кількостях додатково до звичайного харчового раціону та являє собою концентроване джерело 
одного або комбінації поживних або інших речовин, зокрема білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, 
мінеральних речовин (цей перелік не є вичерпним), які виявляють поживний або інший фізіологічний 
ефект; виготовляється в дозованій формі, наприклад, таблеток, капсул, драже, порошків, ампул або інших 
формах. 
 
ВИРОБНИЦТВО 

ДД мають вироблятися в умовах, які забезпечують якість і безпечність для здоров’я людини та гарантують 
відповідність вимогам чинних нормативних документів. Наразі визначальною для якості та безпечності ДД 
є система аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних точках (НАССР, Hazard Analysis and 
Critical Control Points), яка має бути впроваджена на підприємствах, які виробляють ДД. 
 
Склад. ДД можуть містити широкий спектр поживних речовин та інших інгредієнтів (зокрема, вітаміни, 
мінерали, амінокислоти, клітковину, рослинну сировину, лікарську рослинну сировину, екстракти з 
рослинних і тваринних матеріалів, рослинні олії, живі мікроорганізми тощо), що вважаються необхідними 
або корисними для харчування та оптимізації функціонування органів та систем організму людини. 
Вітаміни і мінерали, які можуть міститися в ДД, наведені в Додатку 1 та Додатку 2. Допустимі норми 
поживних та інших інгредієнтів (білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів та деяких біологічно 
активних речовин із встановленою фізіологічною дією на організм) зазначені в «Нормах фізіологічних 
потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії».  
Зміни та доповнення до Додатків 1 і 2 можуть бути внесені за рекомендацією відповідних уповноважених 
органів на підставі науково обґрунтованої інформації, змін, доповнень законодавства та рекомендацій 
відповідних міжнародних організацій. 
 
_________________________________________ 
(1) Розроблено на підставі: 

- регуляторного документа Європейського Союзу (ЄС) у сфері обігу ДД («Directive 2002/46/EC of the 
European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to 
food supplements»); 

- методичних рекомендацій ЄС з виробництва ДД: 
- Quality guide for food supplements. Guidance for the manufacture of safe and consistent supplements 

across the EU. — European Federation of Associations of Health Product Manufacturers, 2007; 
- Quality guide. — European Federation of Associations of Health Product Manufacturers, 2014; 
- Good Manufacturing Practice for Manufacturers of Food Supplements. — Food Supplements Europe, 

2014; 
- Quality of Botanical Preparations. Specific Recommendations for the Manufacturing of Botanical 

Preparations, Including Extracts as Food Supplements. — Food Supplements Europe, 2016; 
- Регламенту ЄС № 2073/2005 щодо мікробіологічних критеріїв для харчових продуктів («Regulation 

2073/2005: On microbiological criteria for foodstuffs»); 

 - Регламенту ЄС № 1881/2006/EC щодо максимальних рівнів окремих забруднювальних речовин у харчових 

продуктах («Regulation 1881/2006: Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs»). 

 

 



Дієтичні добавки

2 ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.4 

 

 

Поживні речовини та інші інгредієнти (Інгредієнти) ДД можуть бути природного походження або хімічно 
синтезованими аналогами природних поживних речовин. Також вони можуть бути продуктами 
ферментації або біотехнології тощо. 
Інгредієнти, які раніше не використовувалися в складі ДД, можуть додаватися до складу ДД лише після їх 
затвердження у встановленому законодавством порядку. 
Якщо чинним законодавством не встановлені вимоги до мінімального та максимального вмісту 
інгредієнта, така речовина може додаватися в ДД тільки після затвердження відповідних показників 
уповноваженим органом. 
 
ДД можуть містити допоміжні речовини, які додаються до складу ДД як технологічні засоби або засоби 
для покращення органолептичних властивостей. Перелік допоміжних речовин, дозволених для 
використання в ДД, визначається чинними нормативними документами. 
 
Відбір проб лікарської рослинної сировини та пробопідготовка для виробництва ДД здійснюється згідно 
статті ДФУ «Лікарська рослинна сировина: відбір проб і пробопідготовка» (2.8.20), стандартизація 
процесу виробництва екстрактів із рослинної сировини — згідно статті ДФУ «Екстракти» тощо. 
 
Критерії якості інгредієнтів та допоміжних речовин ДД мають витримувати вимоги відповідних 
загальних монографій і статей ДФУ або інших чинних нормативних документів.  
Якщо чинним законодавством не встановлені вимоги до критеріїв якості певної речовини (наприклад, 
рослинна сировина, що не є лікарською, але широко використовується як поживна речовина), така 
речовина може додаватися в ДД тільки після затвердження відповідних критеріїв уповноваженим органом 
або має бути введена до ДФУ як інгредієнт для використання в ДД. Крім того, оцінка критеріїв якості 
інгредієнтів ДД мають братися до уваги стандарти якості Продовольчої та сільськогосподарської 
організації Об’єднаних Націй (ФАО) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) або, якщо 
стандарти ФАО/ВООЗ відсутні, стандарти Європейської Фармакопеї або інші визнані міжнародні 
стандарти. За відсутності таких критеріїв можна використовувати національне законодавство. 
 
Упаковка. Контейнери для ДД мають відповідати вимогам чинних нормативних документів та/або 
відповідним вимогам розділу 3 «Матеріали та контейнери». 
 
Стабільність. Дослідження стабільності проводять за всіма критичними показниками ДД, які залежать від 
передбачуваного застосування та тривалості терміну придатності. 
Кількісний аналіз заявлених інгредієнтів має виконуватися валідованим методом кількісного визначення. 
Випробування можуть бути проведені згідно з вимогами статей ДФУ на відповідні інгредієнти ДД. 
 

ВИПРОБУВАННЯ 

Залежно від складу та форми ДД проводять відповідні випробування, необхідні для підтвердження 
безпечності та якості, згідно з чинними нормативними документами або відповідними загальними 
статтями й монографіями ДФУ.  
 
Опис. Для характеристики дозованих форм ДД можуть використовуватися відповідні статті на дозовані 
форми: «Таблетки», «Гранули», «Капсули», «Порошки для орального застосування», «Рідкі лікарські 
засоби для орального застосування» тощо. 
 
Органолептичні властивості. Випробування органолептичних властивостей (зовнішній вигляд, запах, 
смак, колір, ін.) можуть бути проведені відповідно до вимог статей ДФУ «Таблетки», «Гранули», 
«Капсули», «Порошки для орального застосування», «Рідкі лікарські засоби для орального застосування» 
тощо. 
 
Ідентифікація. Для ідентифікації інгредієнтів та допоміжних речовин ДД можуть використовуватися 
відповідні монографії ДФУ, Європейської Фармакопеї або інших авторитетних міжнародних джерел. 
Для ДД, які містять живі мікроорганізми, їх ідентифікацію проводять згідно зі статтею ДФУ «Живі 
біотерапевтичні лікарські засоби, призначені для вживання людиною». 
 
Важкі метали. Випробування можна проводити відповідно до статей «Важкі метали» (2.4.8) або «Важкі 



Дієтичні добавки 

ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.4 3 

 

 

метали у лікарській рослинній сировині та лікарських рослинних засобах» (2.4.27). 
 
Радіонукліди. Випробування можна проводити відповідно до статті «Реєстрація та вимірювання 
радіоактивності» (2.2.66). 
 
Афлотоксини. Випробування можна проводити відповідно до вимог статті «Визначення афлотоксину В1 у 
лікарській рослинній сировині» (2.8.18). 
 
Залишкові кількості пестицидів. Випробування можна проводити відповідно до вимог статті «Залишкові 
кількості пестицидів» (2.8.13). 
 
Мікробіологічна чистота. Випробування можна проводити відповідно до вимог статей «Мікробіологічна 
чистота нестерильних лікарських засобів: визначення числа мікроорганізмів» (2.6.12), «Мікробіологічна 
чистота нестерильних лікарських засобів: випробування на окремі види мікроорганізмів» (2.6.13), 
«Випробування мікробіологічної чистоти рослинних лікарських засобів для орального застосування та 
екстрактів, що використовують для їх виготовлення» (2.6.31), «Мікробіологічна чистота живих 
біотерапевтичних лікарських засобів: кількісне визначення» (2.6.36), «Мікробіологічне випробування 
живих біотерапевтичних лікарських засобів: специфічні мікроорганізми» (2.6.38), «Мікробіологічна 
чистота готових лікарських рослинних засобів для орального застосування та екстрактів, що 
використовують для їх виготовлення» (5.1.8). 
 
Додаткові випробування. З урахуванням даних щодо токсичного впливу деяких компонентів лікарської 
рослинної сировини, а саме аристолохієвої кислоти, охратоксинів, ерукової кислоти, на організм людини, 
незважаючи на відсутність відповідних нормативних вимог, додатково можна проводити зазначені 
випробування відповідно до вимог статей «Випробування на вміст аристолохієвих кислот у лікарській 
рослинній сировині» (2.8.21), «Визначення охратоксину А у лікарській рослинній сировині» (2.8.22), 
«Сторонні олії у жирних оліях методом тонкошарової хроматографії» (2.4.21), «Сторонні олії у жирних 
оліях методом газової хроматографії» (2.4.22). Для олієвмісних продуктів можливе додаткове проведення 
інших випробувань згідно з ДФУ. 
З урахуванням досвіду країн Європейського Союзу додатково доцільно проводити аналіз вмісту інших 
токсичних органічних забруднювачів, що можуть потрапляти до лікарської рослинної сировини з 
навколишнього середовища, а саме діоксинів, фуранів, діоксиноподібних поліхлорованих біфенілів, 
поліциклічних ароматичних вуглеводнів. 
 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 
Для визначення кількісного вмісту інгредієнтів ДД і/або специфічних допоміжних речовин, таких як 
консерванти, можуть використовуватися відповідні монографії ДФУ, Європейської Фармакопеї або інших 
авторитетних міжнародних джерел. 
Межі вмісту мають бути визначені та обґрунтовані. 
Для випробувань можуть використовуватись підхожі валідовані методи. 
 

ПАКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
Пакування та умови зберігання ДД мають відповідати вимогам чинного нормативного законодавства 
України та забезпечувати якість ДД протягом терміну придатності. Пакування ДД може відповідати 
вимогам статей ДФУ «Матеріали, використовувані для виробництва контейнерів» (3.1 і підрозділи) і 
«Контейнери» (3.2 і підрозділи). 
 
МАРКУВАННЯ 
Маркування ДД має відповідати вимогам чинного нормативного законодавства України. 
Етикетка ДД має містити в доступній для сприймання споживачем формі інформацію, наприклад, про: 
- назву харчового продукту — «дієтична добавка»; 
- назву ДД; 
- назву та повну адресу й телефон виробника, адресу потужностей (об’єкта) виробництва, а для 
імпортованих ДД — назву, повну адресу й телефон імпортера; 
- назву категорій окремих інгредієнтів, що характеризують ДД або вказують на походження таких окремих 
інгредієнтів (основні, технологічні або органолептичні); 
- якісний та кількісний склад інгредієнтів ДД; 
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- кількість нетто продукту у встановлених одиницях вимірювання (вага, об’єм або поштучно); 
- кількість (порцію) ДД, рекомендовану для щоденного споживання; 
- попередження не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання; 
- калорійність та поживну цінність із зазначенням кількості білків, вуглеводів та жирів у встановлених 
одиницях вимірювання на 100 г продукту; 
- вказівку на те, що ДД не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування; 
- кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та термін придатності; 
- номер партії виробництва; 
- умови зберігання та використання, якщо ДД потребує певних умов зберігання та використання для 
забезпечення її безпечності та якості; 
- застереження про те, що продукт потрібно зберігати в недоступному для дітей місці; 
- застереження щодо споживання ДД певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, літніми 
людьми, спортсменами та алергіками), якщо такий продукт може негативно впливати на їх здоров’я у разі 
його споживання; 
- наявність або відсутність у складі ДД генетично модифікованих організмів (ГМО); 
- якщо в складі ДД є алерген, його назва має бути виділена в списку інгредієнтів в якийсь спосіб, 
наприклад, жирним шрифтом або шрифтом іншого кольору. 
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ДОДАТОК 1 

ВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ, ДОЗВОЛЕНІ 
ДО ВИКОРИСТАННЯ У 
ВИРОБНИЦТВІ ДІЄТИЧНИХ 
ДОБАВОК 
 
Вітаміни: 
Вітамін А (мкг) 
Вітамін D (мкг) 
Вітамін Е (мг) 
Вітамін К (мкг) 
Вітамін В1 (мг) 
Вітамін В2 (мг) 
Ніацин (мг) 
Пантотенова кислота (мг) 
Вітамін В6 (мг) 
Фолієва кислота (мкг) 
Вітамін В12 (мкг) 
Біотин (мкг) 
Вітамін С (мг) 

Мінерали: 
Кальцій (мг) 
Магній (мг) 
Залізо (мг) 
Мідь (мкг) 
Йод (мкг) 
Цинк (мг) 
Марганець (мг) 
Натрій (мг) 
Калій (мг) 
Селен (мкг) 
Хром (мкг) 
Молібден (мкг) 
Фтор (мг) 
Хлорид (мг) 
Фосфор (мг) 
Бор (мг) 
Кремній (мг) 

ДОДАТОК 2 

СУБСТАНЦІЇ ВІТАМІНІВ І МІНЕРАЛЬНИХ 
РЕЧОВИН, ДОЗВОЛЕНИХ ДО ВИКОРИСТАННЯ 
У ВИРОБНИЦТВІ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК 

І. ВІТАМІНИ: 

1.  Вітамін А 

1)  ретинол 
2)  ретинілацетат 
3) ретинілпальмітат 
4)  бета-каротин 

 
Вітамін D 
1)  холекальциферол 
2)  ергокальциферол 

2.  Вітамін Е 
1)  D-α-токоферол 
2)  DL-α-токоферол 
3)  D-α-токоферилацетат 
4)  DL-α-токоферилацетат 
5)  D-α-сукцинат токоферилової кислоти 
6)  змішані токофероли-1 
7)  токотрієнол токоферол-2 

3.  Вітамін К 
1)  філохінон (фітоменадіон) 
2)  менахінон-3 

4.  Вітамін В1 
1)  тіаміну гідрохлорид 
2)  тіаміну мононітрат 
3)  тіаміну монофосфат хлорид 
4)  тіаміну пірофосфат хлорид 

5.  Вітамін В2 
1)  рибофлавін 
2)  рибофлавін-5'-фосфат натрію 

6.  Ніацин 
1)  нікотинова кислота 
2)  нікотинамід 
3)  інозитол гексанікотинат (інозитол 

гексаніацинат) 

7.  Пантотенова кислота 
1)  D-пантотенат кальцію 
2)  D-пантотенат натрію 
3)  декспантенол 
4)  пантетин 

8.  Вітамін В6 
1)  піридоксину гідрохлорид 
2)  піридоксин-5'-фосфат 
3)  піридоксаль-5'-фосфат 

9.  Фолат 
1)  птероїлмоноглутамінова кислота 
2)  кальцій-L-метилфолат 

10.  Вітамін В12 
1)  ціанокобаламін 
2)  гідроксокобаламін 
3)  5'-дезоксіаденозилкобаламін 
4)  метилкобаламін 
 

11.  Біотин 

1) D-біотин 
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12. Вітамін С 
1)  L-аскорбінова кислота 
2)  L-аскорбат натрію 
3)  L-аскорбат кальцію-4 
4)  L-аскорбат калію 
5)  L-аскорбіл 6-пальмітат 
6)  L-аскорбат магнію 
7)  L-аскорбат цинку 

II. МІНЕРАЛИ 

ацетат кальцію 
L-аскорбат кальцію 
бісгліцинат кальцію 
карбонат кальцію 
хлорид кальцію 
цитрат малат кальцію 
кальцієві солі лимонної кислоти 
глюконат кальцію 
гліцерофосфат кальцію 
лактат кальцію 
піруват кальцію 
кальцієві солі ортофосфорної кислоти 
сукцинат кальцію 
гідроксид кальцію 
L-лізинат кальцію 
малат кальцію 
оксид кальцію 
L-підолат кальцію 
L-треонат кальцію 
сульфат кальцію 
ацетат магнію 
L-аскорбат магнію 
бісгліцинат магнію 
карбонат магнію 
хлорид магнію 
магнієві солі лимонної кислоти 
глюконат магнію 
гліцерофосфат магнію 
магнієві солі ортофосфорної кислоти 
лактат магнію 
L-лізинат магнію 
гідроксид магнію 
малат магнію 
оксид магнію 
L-підолат магнію 
цитрат калію-магнію 
піруват магнію 
сукцинат магнію 
сульфат магнію 
таурат магнію 
ацетил-таурат магнію 
карбонат заліза 
цитрат заліза 
цитрат амонію-заліза 
глюконат заліза 
фумарат заліза 
дифосфат заліза-натрію 
лактат заліза  
сульфат заліза 
дифосфат заліза 

(пірофосфат заліза) 
сахарат заліза 
елементарне залізо (карбоніл + електролітичне 
залізо зі зменшеним вмістом водню) 
бісгліцинат заліза 
L-підолат заліза 
фосфат заліза 
фосфат заліза-амонію 
ЕДТА заліза-натрію 
таурат заліза (II) 
карбонат міді 
цитрат міді 
глюконат міді 
сульфат міді 
L-аспартат міді 
бісгліцинат міді 
міднолізиновий комплекс 
оксид міді (II) 
йодид натрію 
йодат натрію 
йодид калію 
йодат калію 
ацетат цинку 
L-аскорбат цинку 
L-аспартат цинку 
бісгліцинат цинку 
хлорид цинку 
цитрат цинку 
глюконат цинку 
лактат цинку 
L-лізинат цинку 
малат цинку 
моно-L-метіонін сульфат цинку 
оксид цинку 
карбонат цинку 
L-підолат цинку 
піколінат цинку 
сульфат цинку 
аскорбат марганцю 
L-аспартат марганцю 
бісгліцинат марганцю 
карбонат марганцю 
хлорид марганцю 
цитрат марганцю 
глюконат марганцю 
гліцерофосфат марганцю 
підолат марганцю 
сульфат марганцю 
бікарбонат натрію 
карбонат натрію 
хлорид натрію 
цитрат натрію 
глюконат натрію 
лактат натрію 
гідроксид натрію 
натрієві солі ортофосфорної кислоти 
сульфат натрію
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сульфат калію 
бікарбонат калію 
карбонат калію 
хлорид калію 
цитрат калію 
глюконат калію 
гліцерофосфат калію 
лактат калію 
гідроксид калію 
L-підолат калію 
малат калію 
калієві солі ортофосфорної кислоти 
L-селенометіонін 
збагачені селеном дріжджі-5 
селениста кислота 
селенат натрію 
гідроселеніт натрію 
селеніт натрію 
хлорид хрому (III) 
лактат тригідрад хрому (III) 
нітрат хрому 
піколінат хрому 
сульфат хрому (III) 
молібдат амонію (молібден (VI)) 
молібдат калію (молібден (VI)) 
молібдат натрію (молібден (VI)) 
фторид кальцію 
фторид калію 
фторид натрію 
монофторфосфат натрію 
борна кислота 
борат натрію 
холінстабілізована ортокремнієва кислота 
діоксид кремнію 
кремнієва кислота 6 

 
-1 α-Токоферол <20 %; β-токоферол <10 %, 

γ-токоферол 50‒70 % і δ-токоферол 
10‒30 %. 

-2 Стандартні рівні вмісту окремих 
токоферолів та токотрієнолів: 
—  115 мг/г α-токоферол (101 мг/г 
мінімум); 
—  5 мг/г β-токоферол (<1 мг/г 
мінімум); 
—  45 мг/г γ-токоферол (25 мг/г 
мінімум); 
—  12 мг/г δ-токоферол (3 мг/г 
мінімум); 
—  67 мг/г α-токотрієнол (30 мг/г 
мінімум); 
—  <1 мг/г β-токотрієнол (<1 мг/г 
мінімум); 
—  82 мг/г γ-токотрієнол (45 мг/г 
мінімум); 

— 5 мг/г δ-токотрієнол (<1 мг/г мінімум). 
-3 Менахінон у формі менахінону-7 та 

рідше у формі менахінону-6. 
-4 Може містити до 2 % треонату. 
-5 Збагачені селеном дріжджі, які створені 

культурою в присутності селеніту 

натрію як джерела селену та які містять у сухому 
вигляді, в якому вони потрапляють на ринок, не 
більше 2.5 мг Sе / г. Предомінантною 
органічною формою селену, що міститься в 
дріжджах, є селенометіонін (між 60 % та 85 % 
загальної кількості отриманого селену в 
продукті). Вміст інших органічних сполук 
селену, включно із селеноцистеїном, не має 
перевищувати 10 % загальної кількості 
отриманого селену. Рівні вмісту неорганічного 
селену не мають перевищувати 1 % загальної 
кількості отриманого селену. 

-6 У формі гелю. 


