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Мета. Метою нашої роботи був аналіз судово-фармацевтичної практики щодо фальсифікації лікарсь-

ких засобів в Україні з погляду ефективності імплементації Конвенції Ради Європи «Про підроблення 

медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я». 

Методи. В досліджені використаний метод правового аналізу, який включав доктринальний аналіз тео-

ретичних і прикладних проблем відповідних галузей права та аналіз офіційних відповідей судових і право-

охоронних органів. 

Результати дослідження. Проведено детальний аналіз судово-фармацевтичної практики щодо фаль-

сифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів в Україні за 2015 р. Опрацьо-

вано нормативно-правову базу та листи-відповіді органів виконавчої та судової влади, що дало мож-

ливість встановити ефективність правозастосовної практики щодо кримінальних правопорушень пе-

редбачених статтею 321-1 Кримінального Кодексу України Фальсифікація лікарських засобів або обіг 

фальсифікованих лікарських засобів. 

Висновки. Уперше узагальнено та систематизовано правозастосовну практику щодо кримінальних 

правопорушень передбачених статтею 321-1 Кримінального Кодексу України Фальсифікація лікарських 

засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів. Виявлено, що у 2015 р. 9 осіб було засуджено за 

кримінальні правопорушення передбачені статтею 321-1 Кримінального Кодексу України, а на стадії 

досудового розслідування за даною статтею понад третину кримінальних проваджень було закрито. 

При цьому Державною службою України з лікарських засобів упродовж 2015 р. до правоохоронних ор-

ганів направлено близько 70 листів щодо фактів фальсифікації ЛЗ та/або протизаконної торгівлі ЛЗ че-

рез мережу Інтернет 
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Aim. The aim of our research was analysis of judicial and pharmaceutical practice concerning falsification of 

medicines in Ukraine in terms of effective implementation of Council of Europe Convention “On the counterfeit-

ing of medical products and similar crimes involving threats to public health”. 

Methods. Legal analysis method, including doctrinal analysis of theoretical and practical issues of appropriate 

law areas, as well as official responses of judicial and law enforcement authorities, was used for research. 

Results. Detailed analysis of judicial and pharmaceutical practice concerning falsification of medicines in 

Ukraine during 2015 year was carried out. The regulatory framework and response letters of executive and judi-

cial authorities were processed, that allowed setting efficiency of the enforcement practices concerning criminal 

offenses specified in Article 321-1 of the Criminal Code of Ukraine Falsification of medicines and circulation of 

counterfeit medicines. 

Conclusion. The enforcement practices concerning criminal offenses specified in Article 321-1 of the Criminal 

Code of Ukraine Falsification of medicines and circulation of counterfeit medicines was summarized and sys-

tematized for the first time. It was found, that in 2015, 9 persons were sentenced for criminal offenses specified 

in Article 321-1 of the Criminal Code of Ukraine, and under preliminary investigation for this article more than 

a third part of criminal proceedings were closed. Thus, during 2015, about 70 letters concerning falsification of 

medicines cases and/or illegal trade of medicines via Internet were sent by the State Service of Ukraine on 

Drugs 

Keywords: medicines, falsification, regulatory acts, judicial pharmacy, pharmaceutical law 

 

1. Вступ 

Важливою проблемою сучасної фармацевтич-

ної практики є фальсифікація лікарських засобів 

(ЛЗ), яка з одного боку є ризиком для здоров'я людей, 

позаяк більшість фальсифікованих ЛЗ не відповідає 

стандартам якості, з другого – підриває довіру до 

легального фармацевтичного виробника і національ-

них органів охорони здоров'я, з третього – є економі- 

чним злочином, адже заперечує патентне право і пра-

во на товарний знак, завдаючи збитків законному ви- 

робникові [1]. 

Проблема фальсифікації ЛЗ є особливо акту-

альною для країн з низьким та середнім рівнем дохо-

ду, з дуже слабкою або відсутньою системою охоро-

ни здоров’я а також держав, де є регіони конфліктів 

або цивільних заворушень [2].  

 

2. Постановка проблеми у загальному ви-

гляді, актуальність теми та її зв'язок із важливи-

ми науковими чи практичними питаннями 

Україна є першою державою-членом Ради 

Європи, що ратифікувала Конвенцію цієї міжнарод-

ної організації «Про підроблення медичної продукції 

та подібні злочини, що загрожують охороні здо-

ров’я» (Конвенція) [3]. Ця угода була підписана від 

імені України ще в 2011 р. й набула чинності з  
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1 січня 2016 р. – після того, як його ратифікували 

перші 5 держав, а саме: Україна, Молдова, Угорщи-

на, Іспанія та Гвінея [4]. Конвенція є першим 

міжнародно-правовим документом, що зобов’язує 

держави-учасниці встановити кримінальну відпо-

відальність за: виробництво, постачання, пропозиції 

про постачання та торгівлю підробленою медичною 

продукцією; фальсифікацію відповідних документів, 

несанкціоноване виготовлення чи постачання медич-

ної продукції, а також виведення на ринок медичного 

обладнання, що не відповідає необхідним вимогам 

(або схожі злочини). Слід зазначити, що 5 лютого 

2016 р. Конвенція була ратифікована у Вірменії, 12 

травня 2016 р. – у Бельгії, 19 травня 2016 р. – у 

Франції [5]. 

 

3. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 

яких розпочато вирішення даної проблеми і на які 

спирається автор 

Проблема фальсифікації ЛЗ має міждисци-

плінарний характер і досліджується з фармацевтич-

ного, правового та судово-фармацевтичного по-

глядів.  

На фармацевтичному рівні осмисллено кла-

сифікацію фальсифікованих ЛЗ та основні причини їх 

появи на світовому фармацевтичному ринку [6], за-

пропоновано поняття «чорних» і «білих» фаль-

сифікованих ЛЗ, обговорено способи боротьби з ни-

ми [7], визначено існуючі види фальсифікації ЛЗ, 

основні фактори, що впливають на обіг фальсифіко-

ваних ЛЗ і перспективні технології захисту ЛЗ від 

фальсифікації [8], розглянуто роль соціально-полі- 

тичних газет у формуванні громадської думки з пи-

тань фальсифікації ЛЗ [9]. Проблеми і шляхи за-

побігання виробництву та розповсюдженню фаль-

сифікованих ЛЗ знайшли реалізацію в навчальному 

посібнику для студентів вищих навчальних закладів 

фармацевтичного спрямування [10]. 

На правовому рівні подано кримінально-

правова характеристика обтяжуючих ознак злочи-

ну, передбаченого статтею (ст.) 321-1 Криміналь-

ного кодексу (КК) України, визначено недоліки 

чинного кримінального законодавства у правоза-

стосовній діяльності щодо кваліфікації дій, 

пов’язаних із фальсифікацією ЛЗ або обігом фаль-

сифікованих ЛЗ, запропоновано відповідні зміни 

до чинного КК України [11], проаналізовано ос-

новні поняття, що використовуються в сфері виго-

товлення, обігу та фальсифікації ЛЗ і розкрито пи-

тання, які потребують вирішення на законодавчому 

рівні [12], проаналізовано об’єктивні та суб’єкти- 

вні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 321-1 

КК України, новели та недоліки вказаної норми 

кримінального права [13], досліджено стан і ди-

наміка змін в законодавстві та надано криміналь-

но-правову характеристику дефініцій щодо відпо- 

відальності за фальсифікацію ЛЗ, а також запропо-

новано шляхи вдосконалення зазначеної норми 

[14], охарактеризовано предмет фальсифікації ЛЗ, 

прогнозовано розвиток й розширення предметів 

цієї злочинної діяльності та запропоновано зміни 

до ст. 321-1 КК України [15]. 

На судово-фармацевтичному рівні вивчено за-

рубіжні і національні нормативно-правові акти щодо 

попередження розповсюдження фальсифікованих ЛЗ 

[16, 17], проведено аналіз складу злочину, передба-

ченого ст. 321-1 КК України, встановлено шляхи 

вдосконалення даної норми, досліджено нормативно-

правові акти МОЗ України щодо визначення понять 

«великі» і «особливо великі» розміри фальсифікації 

ЛЗ, в результаті чого встановлено причини, які уне-

можливлювали кваліфікацію дій правопорушника за 

обсягом предмета злочину [18]. 

 

4. Виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми, якій присвячена стаття 

Не дивлячись на чималу увагу багатьох нау-

ковців до досліджуваної проблеми, правозастосовна 

практика щодо фальсифікації ЛЗ та обігу фальсифі- 

кованих ЛЗ з часу криміналізації даного правопору-

шення ще не розкрита. 

 

5. Формулювання цілей статті 

Метою нашої роботи був аналіз судово-

фармацевтичної практики щодо фальсифікації ЛЗ в 

Україні з погляду ефективності імплементації Конвенції 

Ради Європи «Про підроблення медичної продукції та 

подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я». 

 

6. Виклад основного матеріалу дослідження 

(методів та об’єктів) з обґрунтуванням отриманих 

результатів 

Під час дослідження використано метод пра-

вового аналізу, який включав доктринальний аналіз 

теоретичних і прикладних проблем відповідних галу-

зей права та аналіз офіційних відповідей судових і 

правоохоронних органів [19]. 

Відповідно до Закону України (ЗУ) «Про до-

ступ до публічної інформації» [20] та для одержання 

даних щодо масштабу проблеми фальсифікації ЛЗ в 

Україні 02.02.2016 р. нами було надіслано запит на 

отримання публічної інформації (запит) до Держав-

ної служби України з лікарських засобів (Держлікс-

лужба України).  

Задля отримання інформації щодо кількості 

зареєстрованих у 2015 р. кримінальних правопору-

шень за ст. 321-1. Фальсифікація ЛЗ або обіг фаль-

сифікованих ЛЗ КК України [21] 25.01.2016 р. було 

надіслано запит до Генеральної прокуратури України 

(ГПУ). У визначений законом термін був отриманий 

лист-відповідь за підписом начальника відділу 

розгляду запитів на публічну інформацію ГПУ  

№ 19/4-13806-16-вих від 02.02.2016 р.  

Окрім цього, нами було надіслано відповідні 

запити до Національної поліції України та Головних 

управлінь Національної поліції (ГУНП) у п’яти обла-

стях Західної України, а саме: Львівській, Івано-

Франківській, Тернопільській, Волинській та Закар-

патській. Слід зазначити, що на запит до Національ-

ної поліції України отримано лист-відповідь за 

підписом першого заступника начальника Департа-

менту інформаційної підтримки та координації 

поліції «102» № 27/02/2-24зі від 28.01.2016 р., в яко-

му сказано, що розпорядником Єдиного реєстру до
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судових розслідувань є ГПУ, а отже надання запиту-

ваної інформації унеможливлене. Однак, у відповідях 

до ГУНП в областях ми отримали вичерпну інфор-

мацію щодо кількості зареєстрованих кримінальних 

правопорушень за ст. 321-1 КК України (листи-

відповіді Б-8/зі/16/02-16, 981/108/24/02-16, П-Ізі/9/04/ 

1-2016, 568/02/24-2016 та 7/1-зі відповідно). 

Для вивчення питання чисельності осіб засуд-

жених за злочини, передбачені ст. 321-1 КК України 

скеровано запит до Державної судової адміністрації 

України від 18.02.2016 р., на який отримано лист-

відповідь за підписом заступника Голови даного 

відомства № інф/П138-16-143/16 від 03.03.2016 р. 

На першому етапі дослідження за даними ли-

ста-відповіді за підписом заступника Голови комісії з 

реорганізації Держлікслужби України виявлено, що 

упродовж 2015 р. даним центральним органом вико-

навчої влади надано 33 розпорядження про заборону 

обігу 30 серій 22 назв підроблених ЛЗ. Фальсифікації 

підлягали ЛЗ, що відносяться до таких фармакотера-

певтичних груп: анальгетики та антипіретики; анти-

септичні та дезінфікуючі засоби; нестероїдні проти-

запальні та протиревматичні засоби; спазмолітичні 

засоби в комбінації з анальгетиками; засоби, що за-

стосовуються в кардіології; протимікробні засоби для 

системного застосування; комбіновані препарати для 

застосування при кашлю та застудних захворювання; 

препарати, що поліпшують травлення включаючи 

ферменти. Окрім цього, на виконання вимог ст. 15 ЗУ 

«Про лікарські засоби», Держлікслужбою України 

упродовж 2015 р. до правоохоронних органів направ-

лено близько 70 листів щодо фактів фальсифікації ЛЗ 

та/або протизаконної торгівлі ЛЗ через мережу Ін-

тернет. 

Вивчення існуючої правозастосовної практики 

є однією з основних умов підвищення ефективності 

норм кримінального права у запобіганні злочинам 

[22], тому наступним етапом роботи був безпосе-

редній судово-фармацевтичний аналіз практики щодо 

фальсифікації ЛЗ та обігу фальсифікованих ЛЗ. За 

даними листа-відповіді ГПУ виявлено, що в 2015 р. 

зареєстровано 34 кримінальні правопорушення, з 

яких 13 – закрито на підставі пунктів 1,2,4,6 ч.1 ст. 

284 Кримінального процесуального кодексу України, 

21 – обліковано. Таким чином встановлено, що  

38,2 % кримінальних проваджень закрито через: 

– відсутність події кримінального правопору-

шення;  

– відсутність в діянні складу кримінального 

правопорушення; 

– набрання чинності законом, яким скасова-

на кримінальна відповідальність за діяння, вчинене 

особою; 

– існування вироку по тому самому обвинува-

ченню, що набрав законної сили, або постановленої 

ухвали суду про закриття кримінального проваджен-

ня по тому самому обвинуваченню.  

Далі нами за даними відповідей на запити до 

п’яти обласних ГУНП встановлено, що лише у ГУНП 

у Львівській області було зареєстровано кримінальне 

правопорушення за ст. 321-1 КК України, зокрема за 

частиною другою статті, а саме: виготовлення, 

придбання, перевезення, пересилання, зберігання з  

метою збуту або збут завідомо фальсифікованих 

ЛЗ вчинені повторно або за попередньою змовою 

групою осіб, або у великих розмірах, або якщо во-

ни спричинили тривалий розлад здоров'я особи, а 

так само виробництво фальсифікованих ЛЗ. Санк- 

ція даної статті передбачає покарання у вигляді 

позбавлення волі на строк від п'яти до восьми ро- 

ків з конфіскацією майна. 

На заключному етапі нашого дослідження 

проаналізовано дані листа-відповіді за підписом за-

ступника Голови Державної судової адміністрації 

України, в якому зазначено, що у 2015 р. 8 осіб за-

суджено за ч. 2 ст. 321-1 КК України та одна особа за 

ч. 3 ст. 321-1 КК України, санкція якої передбачає 

покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 

восьми до десяти років або довічне позбавлення волі, 

з конфіскацією майна. 

 

7. Висновки з проведеного дослідження і 

перспективи подальшого розвитку даного 

напрямку 

1. Узагальнено та систематизовано правоза-

стосовну практику щодо кримінальних правопору-

шень передбачених ст. 321-1 КК України Фаль-

сифікація ЛЗ або обіг фальсифікованих ЛЗ. 

2. Виявлено, що у 2015 р. 9 осіб було засудже-

но за кримінальні правопорушення передбачені ст. 

321-1 КК України, а на стадії досудового розсліду-

вання за даною статтею понад третину кримінальних 

проваджень було закрито. При цьому Держлікслуж-

бою України упродовж 2015 р. до правоохоронних 

органів направлено близько 70 листів щодо фактів 

фальсифікації ЛЗ та/або протизаконної торгівлі ЛЗ 

через мережу Інтернет. 
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АНАЛІЗ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ СИРОВИНИ ХОСТИ ЛАНЦЕТОЛИСТОЇ 

 

© В. В. Процька, О. А. Кисличенко, І. О. Журавель 
 

Хости – баготорічні декоративні рослини, що використовуються в народній медицині Сходу для ліку-

вання запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, зокрема кашлю та фаринголарингіту, фолікулі-

тів, маститів, уретритів, синців та дисменореї.  

Метою роботи було дослідження якісного складу та кількісного вмісту жирних кислот в кореневищах з 

коренями, листі та квітках хости ланцетолистої. 

Матеріали і методи. Жирнокислотний склад сировини хости ланцетолистої було досліджено методом 

газової хроматографії, який заснований на утворенні метилових естерів жирних кислот з наступним їх 

визначенням. 

Результати і обговорення. В результаті дослідження сукупно в усіх видах сировини виявлено 16 жирних 

кислот, з яких ідентифіковано 13. В усіх видах сировини кількісно переважали ненасичені жирні кисло-

ти. Їх загальний вміст в перерахунку на суму жирних кислот в кореневищах з коренями складав 73.82 %, 

в листі – 64.9 %, а у квітках хости ланцетолистої їх вміст відповідав 69.15 %.  

В кореневищах з коренями, листі та квітках хости ланцетолистої в значній кількості накопичувались 

лінолева та пальмітинова жирні кислоти. Крім того, в кореневищах з коренями спостерігали високий 

вміст олеїнової кислоти – 20.63 %, в листі переважно накопичувалась ліноленова кислота – 38.78 %. В 

квітках в значній кількості виявлено олеїнову та арахінову жирні кислоти. Їх вміст був майже однако-

вий і відповідав 15.15 % та 15.83 %. Ейкозанова, бегенова та лігноцеринова жирні кислоти в усіх дослі-

джуваних видах сировини накопичувались в незначній кількості і їх вміст становив менше 1.00 %. 

Висновки. У кореневищах з коренями, листі та квітках хости ланцетолистої в значній кількості містилися 

ненасичені жирні кислоти. Домінуючими кислотами в усіх досліджуваних видах сировини були пальмітинова 

та лінолева, а вміст ейкозанової, бегенової та лігноцеринової жирних кислот склав менше 1.00 % 

Ключові слова: хоста ланцетолиста, жирні кислоти, газова хроматографія, якісне визначення, кількіс-

ний аналіз 

 

Hosta is a perennial ornamental plant used in Eastern folk medicine for the treatment of inflammatory diseases 

of the upper respiratory tract in particular coughs and pharyngolaryngeal, folliculitis, mastitis, urethritis, bruis-

es and dysmenorrhea.  

The aim of the research was the study of the qualitative composition and quantitative content of fatty acids in 

rhizomes with roots, leaves, and flowers of Hosta lancifolia. 

Materials and methods. The fatty acid composition of the rhizomes with roots, leaves and flowers of Hosta 

lancifolia was studied by gas chromatography, which is based on the formation of methyl esters of fatty acids 

and their subsequent determination. 

The results of the study and their discussion. As the result of the study 16 fatty acids, 13 which of them were 

identified were collectively determined in all types of plant raw material. Unsaturated fatty acids quantitatively 

dominated in all types of plant raw material. Their total content in the rhizomes with roots were 73.82 %, in the 

leaves, – 64.9 %, and in the flowers of Hosta lancifolia their content was 69.15 %. 

In Hosta lancifolia rhizomes with roots, leaves, and flowers linoleic and palmitic fatty acids were accumulated 

in significant amount. In addition, there was observed a high content of oleic acid – 20.63 % in rhizomes and 

roots. Linolenic acid mainly accumulated in flowers – 38.78 %. Oleic and arachidonic acids were detected in 


