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 Збалансоване та адекватне за калорійністю 
харчування є найбільш повноцінним способом 
забезпечення організму енерією та харчовими 
речовинами.

 Водночас, у ряді фізіологічних та клінічних ситуацій 
потреба у харчових речовинах не може бути 
компенсована лише за рахунок дієти.

 За таких обставин застосування дієтичних 
добавок (ДД) є обгрунтованим та корисним для 
здорової або хворої людини. 



ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

▪ Виробництво ДД почалось у 
XVIII ст., риб’ячий жир з печінки 
тріски був одним з перших 
подібних продуктів.

▪ У 2015 р лише у США ринок ДД 
сягнув 37 млрд. доларів.

▪ Дієтичні добавки виробляються 
в різноманітних формах –
таблетки, капсули, саше, 
сиропи, краплі тощо.



ОСНОВНІ ПРЕДСТАВНИКИ
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Можуть бути природного або синтетичного походження



ПОПУЛЯРНІСТЬ ДІЄТИЧНИХ 
ДОБАВОК У СВІТІ

▪ 55,800 найменувань дієтичних добавок (ДД) продається у США за даними 
NIH Office of Dietary Supplements Label Database 

Хто вживає дієтичні добавки?

 Дослідження здоров’я та харчування у США (2011-2012) визначило 
споживачами ДД 52% дорослих американців (≥ 20 років) (Kantor et al. JAMA. 2016, 
316: 1464-1474). 

 Національне дослідження здоров’я в Австралії встановило, що 43%
дорослих австралійців (≥ 18 років) регулярно застосовує ДД (O’Brien et al. 
Nutrients. 2017, 9: 1154). 

 Аналогічне дослідження у Німеччині (2008-2011) демонструє меншу 
популярність дієтичної саплементації – 18 % людей у віці 18-79 років (Knopf, H. 
Bundesgesundheitsblatt. 2017, 60: 268-276).



Зважаючи на широку популярність та доступність, 
високий попит та інтенсивне застосування дієтичних 
добавок, ми не маємо право ігнорувати їх у своїй 
клінічній практиці.

Нашим завданням є комунікація сучасного рівня 
медичних знань і доказів, щоб надати можливість 
пацієнту зробити ефективний та безпечний вибір якщо 
є потреба у дієтичній саплементації.



МІЖНАРОДНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
▪ Дотепер немає міжнародного консенсусу щодо універсального визначення 

терміну «дієтична добавка» та до єдиних підходів до їх регуляції.

▪ У різних країнах використовуються близькі але різні терміни…
▪ «Дієтичні добавки» у Сполучених Штатах Америки

▪ «Комплементарні медичні засоби» в Австралії

▪ «Натуральні продукти для здоров’я» в Канаді

▪ «Харчові добавки» в ЄС (при цьому співіснують «Food supplements» та «Food additives»)

▪ «Біологічно активні добавки» в Росії

▪ «Функціональні харчові продукти» демонструють ефекти для здоров’я 
споживача, які не обмежуються традиційними ефектами їжі (наприклад, 
пробіотики). (Stein & Rodríguez-Cerezo, European Commission: 2008)



НАЦІОНАЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

В Україні актуальна термінологія та вимоги щодо дієтичої
саплементації сформульовані:  



Дієтична добавка - харчовий продукт, що споживається у 
невеликих визначених кількостях додатково до звичайного 
харчового раціону, який є концентрованим джерелом поживних 
речовин, у тому числі білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, 
мінеральних речовин (цей перелік не є виключним), і виготовлений у 
вигляді таблеток, капсул, драже, порошків, рідин або інших формах.

Харчова добавка - речовина, яка зазвичай не вважається харчовим продуктом або його
складником, але додається до харчового продукту з технологічною метою в процесі виробництва
та у результаті стає невід’ємною частиною продукту (термін не включає забруднюючі речовини, 
пестициди або речовини, додані до харчових продуктів для поліпшення їх поживних властивостей

Биологически активные добавки - природные (идентичные природным) биологически активные 
вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав 
пищевых продуктов



Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей - спеціально 

розроблений та виготовлений продукт, який споживається під 

наглядом лікаря. Цей продукт призначений для часткової або повної 

заміни звичайного раціону харчування пацієнтів з обмеженою, 

ослабленою або порушеною здатністю приймати, перетравлювати, 

засвоювати звичайні харчові продукти або певні поживні речовини, що 

містяться в них, або їх метаболіти. Харчові продукти для спеціальних 

медичних цілей також можуть призначатися для повного або 

часткового годування пацієнтів з іншими визначеними лікарями 

потребами, які неможливо задовольнити шляхом модифікації 

звичайного раціону харчування.



Харчовий продукт для контролю ваги - спеціально 
розроблений та виготовлений харчовий продукт, 
призначений для вживання під час дотримання 
низькокалорійного раціону харчування для зменшення 
ваги, який при вживанні згідно з інструкцією оператора 
ринку заміняє щоденний раціон харчування.



ВИМОГИ ДО ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК



МІНІМАЛЬНИЙ ТА МАКСИМАЛЬНИЙ ВМІСТ 
НУТРІЄНТІВ У ДІЄТИЧНИХ ДОБАВКАХ

▪ Мінімальний вміст кожного вітаміну та/або мінеральної речовини в рекомендованій 
щоденній кількості (порції) дієтичної добавки повинен становити не менше 15 % від 
рекомендованої (референсної) щоденної кількості споживання (добової потреби) 
вітаміну та/або мінеральної речовини.

▪ Максимальний вміст окремих поживних або інших речовин, що характеризують 
продукт або які вказують на їх походження, має бути науково обґрунтований та 
встановлюватись, виходячи з:

1) максимально безпечних рівнів, встановлених шляхом наукової оцінки ризику на 
підставі наукових даних з урахуванням, якщо це необхідно, різного ступеня чутливості у 
різних груп споживачів;

2) надходження поживних речовин з інших джерел харчування;

3) норм фізіологічних потреб населення в основних харчових речовинах.



ОБОВ’ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ НА 
ЕТИКЕТЦІ ДІЄТИЧНОЇ ДОБАВКИ

1) Назву харчового продукту - «дієтична добавка»;

2) Назва категорій окремих поживних або інших речовин, що характеризують продукт 
або які вказують на походження таких окремих поживних або інших речовин;

3) Кількість (порцію) дієтичної добавки, рекомендовану для щоденного споживання;

4) Попередження не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для 
щоденного споживання;

5) Вказівку про те, що дієтичні добавки не слід використовувати як заміну
повноцінного раціону харчування;

6) Застереження про те, що продукт потрібно зберігати в недоступному для дітей
місці.



ЯКІ ТВЕРДЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ НА 
ЕТИКЕТКАХ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК?

▪ Етикетування і реклама дієтичних добавок не повинні 
містити вислови щодо можливої лікувальної дії, втамування
болю; листи подяки, визнання, поради, якщо вони пов'язані з 
лікуванням чи полегшенням умов перебігу захворювань, а 
також посилання на таку інформацію; вислови, які 
спричиняють чи сприяють виникненню відчуття негативного 
психологічного стану.

▪ Етикетування і реклама дієтичних добавок не повинні 
містити будь-яких прямих або у завуальованій формі 
тверджень про те, що повноцінний раціон харчування не 
може забезпечити отримання необхідної для організму 
людини кількості поживних речовин.



ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ  ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ  ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Злакові продукти
Молочні продукти
Овочі 
Фрукти

Вітаміни та 
мінерали
Фітоестрогени
Пробіотики

Йогурт з 
пробіотиками
Цільнозерновий
хліб
Маргарин зі 
стеролами

Безрецептурні
та рецептурні 
лікарські 
засоби



ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ ДІЄТИЧНИМИ 
ДОБАВКАМИ ТА ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

▪ Віднесення до відповідної категорії базується на рішенні виробника з 
урахуванням наявності доказів терапевтичного, профілактичного чи 
фізіологічного впливу.

▪ Дієтичні добавки не можуть містити тверджень щодо лікувальної або 
профілактичної дії.

▪ ДД та ЛЗ повинні мати підтвердження фізіологічної або 
терапевтичної дії, відповідно, згідно стандартів доказової медицини.

▪ Одні й ті ж самі діючі речовини в однакових дозах та формах можуть 
застосуватись у різних країнах як дієтичні добавки або лікарські 
засоби.



ПРИЧИНИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК
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в лікуванні 

захворювань та 
відновленні після 

них

Досягнення 
естетичних, 

спортивних цілей 

Багато інших 
причин



НЕДОСТАТНЄ НАДХОДЖЕННЯ 
ПЕВНИХ ХАРЧОВИХ РЕЧОВИН З ЇЖЕЮ

▪ Ключовою та непохитною позицією міжнародних та національних наукових, 
професійних та регулюючих інституцій є можливість забезпечення організму 
всіма необхідними харчовими речовинами за рахунок дотримання 
збалансованої дієти.

▪ Водночас, існують фізичні, матеріальні, соціальні, моральні, інформаційні та 
деякі інші причини неоптимального споживання нутрієнтів.

▪ Наприклад, вегетаріанці не отримують належної кількості вітаміну В12, який 
знаходиться виключно у тваринній їжі. Або жителі північних країн, які мешкають 
у місцевості далекої від моря, можуть мати нестачу вітаміну D.

▪ В нашій країні, майже на всій території є йодний дефіцит (від помірного до 
вираженого) внаслідок низького вмісту йоду в грунті та воді.

▪ Низькі статки значної частини населення не дозволяють багатьом українським 
родинам отримувати певні харчові речовини у складі дорогих харчових 
продуктів.



ФОРТИФІКАЦІЯ VS САПЛЕМЕНТАЦІЯ
▪ Фортифікація призначена для масового попередження та компенсації 

недостатності конкретних харчових речовин у харчових продуктах.

▪ Для рішення щодо проведення фортифікації необхідні результати 
національних досліджень щодо нестачі певних нутрієнтів у харчових продуктах 
та поширеності їх дефіциту у населення.

▪ Для фортифікації обирають продукти, які масово споживаються населенням на 
сталому рівні (сіль, молоко, хліб…).

▪ Фортифікаційні витрати мають бути істотно нижче саплементації (наприклад, 
вартість йодування солі становить лише 0,05 доларів на людину/рік).

▪ Йодування солі є прикладом фортифікації з наміром подолання йодного 
дефіциту у населення. Саплементація з використанням ДД з йодом 
рекомендована вагітним.

САПЛЕМЕНТАЦІЯ



ПІДВИЩЕННЯ ПОТРЕБИ В 
ОКРЕМИХ НУТРІЄНТАХ

▪ Певні фізіологічні стани та періоди життя супроводжуються підвищенням 
потреби в одній або декількох харчових речовинах.

▪ Найбільш показовим прикладом є планування вагітності, вагітність та грудне 
вигодовування.

▪ Ще перед зачаттям жінкам обов’язково слід вживати 400 мкг фолієвої
кислоти (ця кількість збільшується при наявності мертвонародження в 
анамнезі) та 100-200 мкг йоду.

▪ Протягом вагітності та годування груддю зростає потреба у фолієвій кислоті, 
йоді, залізі, кальції та у вітаміні D.

▪ Жінка повинна отримувати усі ці нутрієнти у вигляді дієтичних добавок до 
збалансованої дієти. 



ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ ТА 
СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ 

▪ Потреба в додаткових кількостях харчових речовин може підвищитись 
при вікових функціональних змінах в різних органах та тканинах.

▪ Наприклад, вже після 20-25 років, а особливо після досягнення 40-
річного віку починається зменшуватись оптична щільність макулярного
пігменту сітківки (ОЩМП). Внаслідок цього з’являється та прогресує 
вікове погіршення зору.

▪ Саплементація ДД з ксантофілами (лютеїном та зеаксантином) 
стабілізує ОЩМП та запобігає прогресуванню погіршення зорової 
функції. 



ДОПОМІЖНА ТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ 
ЗАХВОРЮВАНЬ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

▪ Застосування ДД в якості ад’ювантної терапії певним чином 
суперечить вимогам до дієтичних добавок.

▪ Оскільки низка речовин, які використовуються для таких цілей, 
майже не мають або мають дуже незначну поживну цінність, то 
мова йде скоріше про терапевтичну саплементацію (невалідований
термін).

▪ В якості прикладу терапевтичної саплементації можна навести 
застосування олії перцевої м’яти, яка має спазмолітичні властивості 
та використовується для усунення болі та здуття живота при 
синдромі подразненого кишечника.



ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЄТИЧНОЇ 
САПЛЕМЕНТАЦІЇ

Індивідуальність

Ефективність 
відповідно 
стандартів 
доказової 
медицини

Безпечність

Усвідомлення та 
згода з боку 

пацієнта

Зручність та 
комплаєнс



ЗАКЛЮЧЕННЯ

▪ Збалансоване та адекватне за калорійністю харчування має 
забезпечувати фізіологічні потреби в енергії та харчових 
речовинах.

▪ Водночас, за певних обставин, може бути доцільним та 
необхідним постачання додаткової кількості важливих нутрієнтів.

▪ Застосування дієтичних добавок має відповідати принципам 
індивідуальності, ефективності, з огляду на наявні докази та 
безпечності. 


