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Тара,  закупорювальні  засоби  і  пакувальні  матеріали. 

Лікарські засоби і особливості їх зберігання. Терміни 

придатності. 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО ТАРУ І УПАКОВКУ 

Варто спочатку зупинитись на термінології з цього питання. 

Терміни «пакування», «запакування», «запаковування» означають комплекс 

заходів (або дій), необхідних для захисту продукції від впливу навколишнього 

середовища, від пошкодження і втрат, тобто для сприяння процесові 

товарообігу (транспортування, складування, зберігання, реалізації та засто- 

сування продукції). «Тара» є елементом упаковки і являє собою виріб, 

призначений для розміщення в ньому продукції. А «упаковкою» називають 

комплект (або набір) речей, до якого входять тара, пакувальні й допоміжні 

матеріали, що визначають технологічні та споживчі властивості запакованого 

продукту. Наприклад, флакон — це тара; флакон з лікарським засобом із 

закупоркою й етикеткою — це упаковка. 

Питання про створення власної пакувальної галузі в Україні дуже актуальне, 

тому що успішне його вирішення забезпечує життєздатність підприємств. 

Без швидкого розвитку таропакувальної індустрії, що тількино зароджується в 

Україні, наша країна не може посісти гідне місце серед високорозвинених 

країн світу. Таропакувальна індустрія сьогодні — це високоавтоматизо- ване 

виробництво сучасних, художньо оформлених, оригінальних упаковок, 

розробка і впровадження нових технологій, матеріалів. 

В Україні розроблено ефективні технології переробки повторної полімерної 

сировини з поліпшеними фізико-ме- ханічними і технологічними 

властивостями. 

Фармацевтична галузь є дуже специфічною, тому упаковка повинна бути 

відповідною до специфіки та призначення фармацевтичної продукції. Відтак і 

матеріали для її виго- товлення слід обирати відповідним чином. 

Встановлено, що критеріями якості фармацевтичної упаковки є: 

  

— нешкідливість матеріалу, з якого вона виготовлена, і його сумісність з 

лікарським препаратом; 



— здатність забезпечити неушкодженість фармацевтич- ної продукції; 

— зручність у вжитку; 

— стійкість до хімічних і фізичних впливів; 

— наявність на ній достатньої інформації про лікарський препарат (назва, 

тип ліків, склад, номер партії, кількість, дозування, спосіб вживання, 

протипоказання, умови зберігання, дата випуску і т. д.); 

— міцність і стійкість; 

— світлонепроникність; 

— бар’єрна стійкість до мікроорганізмів; 

— забезпечення максимального часу зберігання лікарського препарату. 

Завдання з розвитку вітчизняного ринку тари такі: 

► розробка класифікації тари й упаковки з урахуванням особливостей 

лікарських препаратів; 

► дослідження стану і наявності тари й упаковки для сучасної 

фармацевтичної промисловості на вітчизняному ринку; 

► порівняльний аналіз вітчизняного ринку тари й упаковки з ринками 

інших країн; 

► пропозиції щодо поліпшення стану вітчизняного ринку тари й упаковки 

для фармацевтичної промисловості; 

► розробка методик прогнозування потреби в тарі й упаковці для 

фармацевтичної промисловості; 

► організаційно-економічні аспекти поліпшення вітчизняного ринку тари 

й упаковки для фармацевтичної промисловості. 

Вирішення зазначених завдань може базуватися лише на результатах 

вивчення стану і перспектив розвитку віт- чизняного ринку тари. 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТАРИ 

Залежно від фізико-хімічних, механічних та інших властивостей тара для 

пакування лікарських засобів та інших товарів медичного призначення 

класифікується за такими ознаками. 

За функціональним призначенням вона буває споживчою і транспортною. 



  

Споживча тара — це тара для розфасування продукції; у ній товари 

надходять до споживача. 

Транспортна тара — це тара, яка є самостійною транспортною одиницею або 

частиною більшої транспортної одиниці, у якій здійснюється транспортування 

продукції. У свою чергу споживча тара поділяється на: 

— первинну — таку, що має безпосередній контакт із продуктом; 

— вторинну — таку, в яку вкладають первинну упаковку для її захисту, 

зручності користування, надання повнішої інформації про товар. 

За кратністю обертання існує поділ на разову (одноразового використання) і 

багатократну (багаторазового використання). 

За матеріалами тара поділяється на скляну, металеву, полімерну, картонну, 

дерев’яну і комбіновану. 

За конструктивними особливостями тара буває: 

— споживча: штангласи, банки, пляшки, флакони, аерозольні балони, 

трубки, ампули, капсули, туби, конвалюти, пакети, пачки, коробки, пенали, 

пробірки, стаканчики, тюбики; 

— транспортна: ящики, бочки, каністри, барабани, балони, мішки, лотки, 

бідони, кошики й ін. Транспортна тара, як свідчить перелік, має безліч видів. 

Крім того, вона може бути складаною, розбірною, відкритою і закритою, 

гратчастою тощо. За формою тара буває циліндрична, конусна, круглого або 

овального перетину, чотиригранна, тара складної конфігурації. За щільністю 

тара визначається як жорстка, напівжорстка, м’яка. 

За об’ємом — повна та номінальна і за місткістю — мала, середня, велика. 

За кольором — прозора, непрозора, біла, пофарбована. 

За методом виробництва — видувна, ливарна, штампована, пресована, 

термоформована, клеєна і т.д. 

Крім того, існує споживча тара для рідких, твердих, пластичних, сипких, 

штучних та інших товарів. 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКУПОРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 



Особливе місце серед багатьох видів упаковки і тари займають 

закупорювальні засоби. Основним їх приначенням є забезпечення 

неушкодженості продукції, незалежно від змін зовнішніх умов. Особливістю 

закупорювальних засобів, виготовлених останнім часом, є їх 

функціональність, тобто вони можуть виконувати певну роль. 

Закупорювальні засоби можна умовно класифікувати за різними ознаками. 

За призначенням вони бувають: 

— звичайні (багаторазове відкривання і закривання цієї тари, не 

пов’язане з помітними необоротними змінами); 

— з контролем першого розкриття (перший відбір лікарських засобів або 

іншої продукції може відбутися лише після руйнації або необоротної зміни). 

Приклад — алюмінієва кришка К-4, що закорковується на різьбовій горлови- 

ні склотари. Після цього ковпачок, що охоплює знизу буртик флакона, 

створює замкову частину, що і слугує для контролю першого розкриття: якщо 

вона ціла, споживач може бути впевнений, що упаковку не розкривали. 

За конструктивними особливостями розрізняють: 

— кришки (закріплюються і закривають отвір тари по зовнішньому 

периметру горловини); 

— бушони (різновиди кришок, що нагвинчуються на туби); 

— пробки (що вдавлюються або угвинчуються всереди- ну горловини 

тари); 

— закупорювальні засоби з додатковими функціональними 

пристроями, що призначені для розпилювання, дозування, намазування, 

розсіювання, закапування лікарських засобів). 

За способами закріплення на тарі є закупорювальні засоби, що 

нагвинчуються, натягуються, закручуються, вставляються. 

За матеріалами: скляні, пластмасові, гумові, металеві, коркові, комбіновані. 

За видами ущільнення і матеріалами, які ущільнюють: 

— з прокладками; 

— з герметиками або еластичними матеріалами; 

— такі, що закріплюються зварюванням або склеюванням. 



За методом виробництва: виготовлені пресуванням, литтям, штампуванням, 

витягуванням та ін. 

Широке застосування мають різноманітні закупорювальні засоби для 

утримування таблеток, драже, капсул від переміщення їх в упаковці (так звані 

пробки з амортизаторами). 

Амортизаторами слугують «пелюстки», спірального типу пружини, 

сильфончики та інші конструкції. 

 

ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

Пакувальні матеріали служать для виготовлення тари й упаковки, а також для 

загортання, щільного укладання й амортизації з метою захисту продукції від 

ушкодження і втрат. 

У зв’язку з розвитком синтезу нових пластичних мас особливого значення 

набули плівкові матеріали з полімерів. Серед них найбільш прогресивним є 

поліетилен, в якому вдало поєднується ряд фізико-хімічних властивостей із 

високими механічними показниками. Полівінілхлоридні плівки в комбінації з 

іншими матеріалами знаходять широке застосування для пакування 

лікарських засобів, особливо таблеток, драже, ампул у контурні коміркові 

упаковки. Дуже перспективними є багатошарові плівки з полімерів, 

алюмінієвої фольги і паперу. 

Для групових і транспортних упаковок найбільше підходять термоусадочні 

плівки з поліетилену і сополімеру вініл- та вініліденхлориду. 

Не втрачають своєї актуальності різні види паперу, картону для виготовлення 

пакетів, коробок тощо. 

Переваги полімерних плівок перед традиційними матеріалами (папером) для 

виготовлення тари й упаковки визначаються поєднанням таких властивостей, 

як мала маса, здатність до зварювання, високі фізико-механічні показники, 

можливість варіювання фізико-хімічних характеристик із метою забезпечення 

оптимальних для кожного виду препарату або іншого товару умов пакування 

і зберігання. 

Пакувальні матеріали класифікуються за такими ознаками: 

За призначенням: для сипких, таблетованих, пластичних та інших лікарських 

засобів — при створенні споживчих упаковок, а також для штучних, сипких та 

інших групових і транспортних упаковок. 



За матеріалами: полімерні, паперові, картонні, металеві (алюмінієва фольга) 

і комбіновані. 

За видами: плівкові, листові, гофровані й ін. 

За кількістю шарів: одношарові, багатошарові. 

  

За методами виробництва: виготовлені розливанням, каландруванням, 

пресуванням і т. ін. 

Серед пакувальних допоміжних матеріалів слід назвати стрічки гумовані 

(смужки паперу, покриті з одного боку клеєм), стрічки самоклейні (липкі), 

стрічки стяжні металеві та полімерні, дріт, шпагат тощо. 

 

ВИМОГИ ДО ТАРИ, ЗАКУПОРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ І ПАКУВАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

Вимоги до цієї групи товарів можна поділити на загальні, спеціальні та 

санітарно-гігієнічні. 

Загальні вимоги, у свою чергу, умовно поділяють на експлуатаційні, 

технологічні і споживчі. 

Експлуатаційні вимоги обумовлюють цілість запакованої продукції. Вони 

передбачають її захист від механічних (міцність, еластичність і т. д.) та фізико-

хімічних впливів (температура, вологість, світло, кисень і т. ін.). 

Технологічні вимоги обумовлюють: найбільш раціональне виготовлення, 

зберігання і транспортування продукції; можливість застосування 

автоматичного обладнання для фасування й закупорювання; відповідні 

розміри, що забезпечують зручність у користуванні, компактність тощо. 

Споживчі вимоги обумовлюють зручності в процесі збуту продукції, 

забезпечують її раціональне використання. Упаковка повинна легко 

відкриватися і закриватися, уможливлювати легкий доступ до вмісту, 

незалежно від агрегатного стану речовини, і «перше розкриття», бути зовні 

красивою, інформативною і т. д. 

Спеціальні вимоги вказують на необхідні властивості тари, закупорювальних 

засобів і пакувальних матеріалів для конкретних видів продукції. Вони 

повинні мати хімічну стійкість, хімічну й токсичну індиферентність; 

непроникність для мікроорганізмів, газів і парів; не повинні додавати 



лікарським засобам стороннього смаку і запаху; мають забезпечувати 

герметичність при закупорюванні; створювати можливість відбору окремих 

порцій вмісту без його забруднення; піддаватися стерилізації; бути стійкими 

до миючих засобів, дозволених МОЗ України, тощо. 

Санітарно-гігієнічні вимоги. Тара, закупорювальні засоби і пакувальні 

матеріали використовуються для пакування продукції медичного 

призначення, яка вводиться в організм людини або контактує з ним, тому 

вони повинні забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог. 

Матеріали для них повинні мати дозвіл на медичне застосування. 

Фізіологічна нешкідливість матеріалів може бути гарантована, якщо 

речовини, що виділяються з них, завдяки малій кількості не спричиняють 

негативного впливу на ор- ганізм людини і практично не токсичні. 

Виконання санітарно-гігієнічних вимог забезпечується, якщо матеріал 

упаковки не змінює якості продукції при старінні, не вступає в хімічні реакції з 

продукцією і не змінюється під її впливом. 

Гігієнічна оцінка полімерних та інших матеріалів проводиться за допомогою 

санітарно-хімічних і токсикологіч- них досліджень. 

 

ЗБЕРІГАННЯ ТАРИ, ЗАКУПОРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ І ПАКУВАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

Особливі вимоги розроблено до зберігання тари, закупорювальних засобів і 

пакувальних матеріалів із скла, картону, паперу та пластичних мас. Їх 

необхідно зберігати і транспортувати тільки в упаковці, передбаченій НТД. 

Тримати їх слід у сухих провітрюваних приміщеннях, захищаючи від впливу 

атмосферних опадів, прямих сонячних променів і механічного впливу. 

Передбачено зберігання полімерної тари, закупорювальних засобів і 

пакувальних матеріалів на відстані не менше 1 м від опалювальних приладів. 

Сирість у приміщеннях призводить до втрачання блиску поверхні, утворення 

цвілі та появи інших дефектів. Шкідливий вплив підвищеної температури 

прискорює процеси старіння полімерів. Крім того, у приміщеннях із підвище- 

ною температурою вироби з пластифікованих полімерів можуть злипатися, а 

при зниженій температурі вони стають крихкими і легко ламаються. 

Зберігання на світлі призводить до зміни забарвлення. Рекомендується 

тримати їх у приміщеннях з температурою 10—15 °С і відносною вологістю 



55—70 %. У приміщеннях не повинно бути відкритого вогню, парів летких 

речовин, електроприладів, а вимикачі дозволяються в протипожежному 

виконанні. 

  

Вироби зі скла, незважаючи на високу хімічну стійкість, при тривалому 

зберіганні у вологих умовах можуть піддаватися змінам внаслідок 

вилужування окислів, що призводить до появи матових плям. 

Дерев’яна, картонна і паперова тара боїться зволоження, тому температура 

в приміщенні повинна бути 18—20 °С, відносна вологість — 60—65 %. Їх слід 

також захищати від джерел тепла, розміщати на відстані 50 см від них, 

залишаючи проходи шириною не менше 1 м. Не можна забувати і про заходи 

протипожежної безпеки. 

Рулонні пакувальні матеріали слід зберігати у вертикальному положенні, не 

більше ніж у два ряди, й охороняти від вогню та сонячних променів. 

Металеву тару необхідно зберігати так, щоб уникнути корозії. 

На складах тару, закупорювальні засоби і пакувальні матеріали необхідно 

розміщати за найменуваннями, матеріалами, кольором, розміром та іншими 

ознаками. На стелажах повинні бути трафарети для обліку їх реалізації. 

Законодавство про охорону здоров’я України регулює сучасні відносини в 

галузі охорони здоров’я населення з метою забезпечення гармонійного 

розвитку фізичних і духовних сил, здоров’я, високого рівня працездатності і 

довголіття, активного життя громадян. 

Важливою ланкою в системі охорони здоров’я є фармацевтична служба, 

покликана забезпечувати населення країни своєчасною і високоякісною 

лікарською допомогою. 

Значне місце серед товарів аптечного асортименту займають лікарські форми 

(ЛФ). Як відомо, вони являють собою синтетичні хімічні сполуки і речовини 

тваринного або рослинного походження з певною фармакологічною дією, 

повинні мати високий рівень чистоти і за якістю цілком відповідати вимогам 

Державної фармакопеї (ДФ). 

З огляду на розмаїтість фізико-хімічних властивостей ЛФ необхідно 

створювати такі умови їх пакування, зберігання, транспортування та 

використання, за яких вони не втрачатимуть якість, закладену при розробці й 

виготовленні. 



Більшість лікарських препаратів, що випускаються промисловістю, доходить 

до споживача як товар — у готовому для використання вигляді. Тому готовим 

лікарським препаратом вважається комплекс, що складається із самого 

лікарського препарату й допоміжних речовин у вигляді певної форми 

(агрегатного стану), упаковки та нормативних відомостей про нього. 

Виробництво готових лікарських форм здійснюється в суворій відповідності з 

НТД (ДФ, ФС, ТФС), в якій викладено практично всі дані про них: методи 

контролю якості, основні вимоги до пакування, маркування, 

транспортування, зберігання і використання. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Лікарські засоби — це фармакологічні засоби, дозволені уповноваженим на 

те органом відповідної країни у встановленому порядку для застосування з 

метою лікування, запобігання або діагностики захворювання в людини або 

тварини. 

Дозвіл на використання нової речовини як лікарського засобу видає 

Держлікслужба України. 

Остаточне рішення про введення нового лікарського засобу в медичну 

практику приймає міністр охорони здоров’я України. Він же видає 

відповідний наказ. 

Лікарські засоби класифікуються за рядом ознак: фармакологічною дією, 

способами застосування, токсичністю, фізико-хімічними властивостями, 

агрегатним станом, термінами придатності тощо. 

За фармакологічною дією існує поділ на такі засоби: 

— що діють переважно на центральну нервову систему; 

— що діють переважно в ділянці закінчень еферентних (відцентрових) 

нервів; 

— що діють переважно в ділянці чутливих нервових закінчень; 

— серцево-судинні; 

— що посилюють видільну функцію нирок; 

— жовчогінні; 

— що стимулюють мускулатуру матки; 

— що впливають переважно на процеси тканинного обміну; 



— протимікробні й протипаразитарні; 

— для лікування від злоякісних новоутворень; 

— діагностичні й т. ін. 

За способом застосування розрізняють препарати: 

— для зовнішнього застосування; 

— для внутрішнього застосування; 

— для ін’єкційного застосування. 

За токсичністю утворено групи препаратів: 

— отруйні та наркотичні засоби; 

— сильнодіючі засоби; 

— звичайні, що не є токсичними. 

За фізико-хімічними властивостями існує поділ на препарати, що 

потребують захисту від впливу: 

— світла; 

— вологи; 

— звітрювання; 

— підвищеної температури; 

— зниженої температури; 

— газів довкілля; 

— а також пахучі, забарвлюючі, легколеткі, вогне- і вибухонебезпечні. 

За термінами придатності бувають лікарські засоби: 

— з обмеженим строком (до 3-х років); 

— з необмеженим строком (понад 3 роки). 

За засобом одержання — природні і синтетичні. 

За агрегатним станом — порошкоподібні, рідкі, мазепо- дібні й т. ін. 

За функціональним призначенням — такі, що використовуються як тара, 

закупорювальні засоби й пакувальні матеріали. 

 


