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   Фальсифікація – (від лат. falsificatio – підробляю, 
імітую) - це дії, що спрямовані на обман споживача 
підробкою товару з корисливою метою. 



    

 

    Асортиментна фальсифікація – підробка 
виконується за допомогою повної чи часткової заміни 
товару його замінником іншого виду чи найменування 
із збереженням схожості однієї чи декількох ознак.  

 



    

 

   Якісна фальсифікація – підробка товарів за 
допомогою харчових чи нехарчових добавок для 
поліпшення органолептичних властивостей при 
збереженні чи втраті інших споживчих властивостей 
або заміна товару вищого ґатунку нижчим.  



    

    

   Кількісна фальсифікація – обман споживача шляхом 
значного відхилення параметрів товару, які 
перевищують граничні норми відхилення.  

 



    

 

    Вартісна фальсифікація – обман споживачів 
шляхом реалізації низькоякісних товарів за ціною 
високоякісних, або товарів менших розмірних 
характеристик за ціною товарів більших розмірів.  

 



    

 

    Інформаційна фальсифікація – обман споживачів 
за допомогою неточної чи перекрученої інформації 
про товар.  



   Фальсифікована медична 
продукція – медична продукція, яка 
супроводжується завідомо 
неправдивою інформацією про її 
характер, склад і походження. 

 
        ВАОЗ, додаток 3 до документу А 70/23, 20 03.2017 р. 





Сумамед  

в капсулах по 250 мг № 6 серії 215107 з маркуванням «Пліва», 

Хорватія  

(припис від 27.07.1999 року №14Д/21-158) 



Групи ФЛЗ та МВ, виявлені в Україні у 1999-2016 роках 
(за АТХ класифікацією) 

ЛЗ, що діють 
на травну 
систему та 
метаболізм  

245 

Протимікробні 
ЛЗ   

92 

ЛЗ, що діють 
на опорно-

руховий 
апарат  

91 

Дерматологічні 
ЛЗ    

171 

Медичні 
вироби    

2 

 Інші (разом) 
329 



ТОП-10 лікарських засобів,  
що найбільше підроблялися в Україні протягом 1999-2016 років 

 Кокарбоксилази гідрохлорид, ліофілізована пориста маса по 0,05 г №10 з 
маркуванням ВАТ «Дніпрофарм», Україна – 42 серії. 

 Доларен®, таблетки з маркуванням Наброс Фарма Пвт, Лтд, Індія – 41 серія. 
 Но-шпа®, таблетки з маркуванням «ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних 

Продуктів А.Т.», Угорщина – 39 серій. 
 Медасепт, розчин для зовнішнього застосування у флаконах по 100 мл з 

маркуванням ДП "Межиріцький вітамінний завод" ДАК «Укрмедпром», Україна – 
36 серій. 

 Бісептол®,таблетки, 400 мг/80 мг № 20 з маркуванням «Паб’яницький 
фармацевтичний завод «Польфа», Польща – 31 серія. 

 Мезим® форте, таблетки вкриті оболонкою з маркуванням «Берлін-Хемі АГ 
(Менаріні Груп)», Німеччина – 28 серій. 

 Ладасепт, розчин для зовнішнього застосування спиртовий 96% у флаконах по 100 
мл з маркуванням «Ладижинський завод «Екстра», Україна – 25 серій. 

 Трихопол® 250 мг таблетки №20 з маркуванням ФЗ «Польфарма С.А.», Польща – 18 
серій. 

 Валокордин®, краплі для перорального застосування у флаконах-крапельницях по 
20 мл №1 з маркуванням KrewelMeuselbachGmbh, Німеччина – 17 серій. 

 Уролесан®, краплі оральні по 25 мл у флаконах-крапельницях  № 1 з маркуванням 
АТ «Галичфарм», Україна – 16 серій. 

 



    

 

 

Найстабільніше підроблялися препарати:  

   Мезим ® форте (2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 рр)  

   Бісептол ® (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 
2013 рр)  

   Но-шпа ® (2003, 2004, 2005, 2006, 2012, 2014, 2016 
рр).  



   В Україні лідерами з підробок є 
препарати для лікування травної 
системи та дерматологічні, у світі – 
протималярійні та протимікробні. 

 





Кримінальний кодекс України 



Наказ МОЗ України від 15.05.2013 р.№ 321 «Про визначення 
понять «великі та особливо великі» розміри фальсифікованих 

лікарських засобів» 

   Великий розмір ФЛЗ  - ЛЗ, вартість яких 
становить від 850 грн до 8500 грн 

    

   Особливо великий розмір ФЛЗ – ЛЗ, вартість 
яких становить понад 8500 грн. 

 



Мультілоад Cu 375,  
внтурішньоматкова спіраль,  з маркуванням Н. В. Органон, Нідерланди  

(припис від 12.06.2000 р. №283/15-01) 



Аптечка першої допомоги типу АА-1 з 
маркуванням АТ «Лубнифарм», Україна,  

2001 рік. 



Контактні лінзи Proclear®, Surevue®,  
Франція, 2004 рік 



Тест для визначення вагітності bb-тест серії 25037 з маркуванням 
«Laboratorie Innotech International», Франція  

(припис  від 16.06.2009 р. №6511-03/07.3/17-09) 



Презервативи Contex®,  Durex®,  
Росія, 2015 рік. 



 

Кількість осіб, засуджених за ст. 321-1 ККУ  
у період 2012 –2017 рр 

 Рік Стаття Кримінального кодексу України Кількість засуджених осіб 

2012 321-1, ч. 1 2 

321-1, ч. 2 - 

321-1, ч. 3 2 

2013 321-1, ч. 1 4 

321-1, ч. 2 6 

321-1, ч. 3 3 

2014 321-1, ч. 1 4 

321-1, ч. 2 2 

321-1, ч. 3 - 

2015 321-1, ч. 1 - 

321-1, ч. 2 8 

321-1, ч. 3 1 

2016 321-1, ч. 1 1 

321-1, ч. 2 1 

321-1, ч. 3 1 

2017 321-1, ч. 1 2 

321-1, ч. 2 2 

321-1, ч. 3 - 



Узагальнені результати операцій Інтерполу  
у 2008 – 2017 рр. 

Назва 
операції 

Час 
проведення 

Кількість 
країн, що 

брали 
участь 

Кількість 
вилучених 

одиниць 
МП 

Кількість 
виявлених 
незаконних 

веб-сайтів 

Кількість 
підозрюваних 

та 
заарештованих 

осіб 

Вартість 
вилучених 

ЛЗ, млн 
дол. США 

Pangea 11/ 2008 – 
09/2017 

Від 10 до 
123 

Понад 
84,4 млн 

Понад 
63900 

1241 Понад 
225,2 

Mamba 09/2008 – 
08/2010 

Від 2 до 5 Понад 10 
тонн 

– 84 

Storm 04/2008 – 
08/2015 

Від 8 до 13 Понад 43,4 
млн 

– 296 Понад 
25,84 

Cobra 09 –10/2011  7 170 тонн – Понад 100 

Giboia 10/2013, 
08/2015 

5, 7 Понад 100 
тонн 

– Понад 730 7 

Porcupin
e 

05– 06/2014 9 156 млн – 102 24,5 

Heera 05– 06/2017 7 Понад 41 
млн 

– 150 21,8 



Пересувна міні-експрес 
лабораторія 



http://likicontrol.com.ua 



Необхідні заходи 
 Активна роль професійних ЗМІ та профільних асоціацій;  

 Взаємодія органів виконавчої влади, контролюючих та правоохоронних 
органів;  

 Систематизація слідчої та судової практики, запровадження кримінальної 
відповідальності за фальсифікацію медичних виробів; 

 Запровадження кодифікації упаковок ЛЗ для простежування процесу їх 
переміщення від виробника до кінцевого споживача; 

 Високий рівень невибірковості (неупередженості) і ефективності 
державного контролю за обігом медичної продукції; 

 Робота фармацевтичних виробників та аптечних закладів повинна 
відбуватися у відповідності до вимог належних практик у фармації; 

 Неприпустимо політизувати питання фальсифікації медичної продукції, 
робити безвідповідальні заяви про рівень підроблених ЛЗ з боку політиків 
та урядовців; 

 Запровадження солідарного кримінального переслідування злочинців 
світовою спільнотою;  

 Створення інформаційної бази стосовно реального медичного і 
соціоекономічного впливу субстандартної та фальсифікованої медичної 
продукції.  



 

 

 

Дякую за увагу! 


