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Стаття присвячена вивченню державної системи 
протидії злочинам у сфері обігу фальсифікованих лікар-
ських засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
інших сильнодіючих речовин, ролі оперативних підроз-
ділів в державній системі протидії злочинам у сфері 
обігу фальсифікованих лікарських засобів, елементів, 
які необхідні для їх участі в державній системі шляхом 
виявлення та документування злочинів, що пов’язані 
з виготовленням та розповсюдженням фальсифікованої 
лікарської продукції, психотропних речовин і прекурсо-
рів, чинників, які впливають на ефективність роботи 
оперативних підрозділів під час документування право-
порушень цього напрямку та шляхів їх подолання.
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system of combating crimes in the sphere of circulation 
of falsified medicinal products, psychotropic substances 
and precursors, the role of operative units in the state 
system of combating crimes in the sphere of circulation 
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Постановка проблеми. Результати аналізу 
функціонування державної системи протидії обігу 
фальсифікованих лікарських засобів свідчать про 

наявність ряду чинників, що суттєво знижують її 
ефективність. Склалася ситуація, що характери-
зується певними тенденціями: контролюючі (регу-
лятивні) органи протидіють обігу фальсифіко-
ваних лікарських засобів, субстанцій (Державна 
служба України з лікарських засобів та контролю 
за наркотиками), а правоохоронні органи (Депар-
тамент боротьби з наркозлочинністю Національної 
поліції України) та інші, протидіють саме злочи-
нам (або правопорушенням), що пов’язані з виго-
товленням та розповсюдженням фальсифікованих 
лікарських засобів, наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин та прекурсорів – тобто, вирі-
шуючи одне завдання, зазначені суб’єкти мають 
різну компетенцію і різний інструментарій для 
його вирішення. Але разом з тим, при реалізації 
окремих елементів системи протидії (або на різ-
них етапах державного контролю обігу лікарських 
засобів) реалізація їх повноважень неможлива 
(або значно ускладняється) без налагодження 
взаємодії. Окрім цього, внаслідок дерегуляції 
економіки, контролюючі органи позбавлені (в 
тому числі і тимчасово) ряду повноважень, напри-
клад, мораторій на перевірку суб’єктів господа-
рювання, а працівники оперативних підрозділів, 
які наділені достатнім обсягом повноважень щодо 
проведення оперативно-розшукових заходів у сек-
торі економіки, приділяють недостатньо уваги як 
питанням виявлення зазначених злочинів, так 
і питанням щодо їх запобігання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Певні аспекти проведення оперативно-розшуко-
вих заходів щодо протидії обігу фальсифікова-
ної лікарської продукції, тактики виявлення та 
документування окремих злочинів в цій сфері, 
взаємодії з іншими правоохоронними органами 
та органами, що контролюють обіг фармацевтич-
ної продукції та психотропних речовин дослі-
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джено в роботах В.І. Василинчука, А.М. Лисенка, 
С.І. Ніколаюка, Д.Й. Никифорчука, Р.А. Нікола-
єнко та інших авторів, проте це питання потребує 
комплексного аналізу державної системи протидії 
злочинам у сфері обігу фальсифікованих лікар-
ських засобів, психотропних речовин та прекур-
сорів, який повинен об’єднати роботу оператив-
них підрозділів та системний економіко-правовий 
аналіз, який здійснюється суб’єктами державного 
контролю фармацевтичного ринку, що дозволить 
не тільки отримати реальну картину стану опера-
тивної обстановки на фармацевтичному ринку, але 
й виявити конкретні причини та умови вчинення 
правопорушень в цій сфері, персоніфікувати осіб, 
які є організаторами зазначених злочинів.

Метою статті є визначення ролі оперативних 
підрозділів в державній системі протидії злочи-
нам у сфері обігу фальсифікованих лікарських 
засобів психотропних речовин та прекурсорів та 
наданні пропозицій з метою підвищення ефек-
тивності протидії незаконного обігу зазначених 
виробів з врахуванням можливостей оперативних 
підрозділів.

Виклад основного матеріалу. Головні зусилля 
оперативних працівників, особливо у період воєн-
ного стану, спрямовано саме на виявлення зло-
чинів у таких пріоритетних напрямах економіки, 
як бюджетна сфера, агропромисловий комплекс 
(далі – АПК), фінансово-кредитна система, сфера 
банківської діяльності, паливно-енергетичний 
комплекс (далі – ПЕК) тощо [4, с. 91]. На думку 
О.Я. Сенича, головна причина такої байдужості 
криється в тому, що на сьогодні більшість суб’єк-
тів споживчого ринку в Україні є приватної форми 
власності, і тому злочини, що вчиняються у цій 
сфері, здебільшого завдають шкоду споживачам 
або правовласникам торгових марок, а не дер-
жаві [6, с. 175]. Тобто, функції регулюючих орга-
нів обмежені законодавчо (і в результаті вони не 
мають змоги суттєво вплинути на ситуацію фар-
мацевтичного ринку щодо обігу фальсифікова-
них лікарських засобів, субстанцій), а оперативні 
підрозділи, внаслідок роботи по пріоритетним 
напрямкам, не приділяють належної уваги вияв-
ленню та документуванню зазначених злочинів. 
Але слід враховувати, що лікарські засоби, суб-
станції, психотропні речовини та прекурсори– 
специфічна продукція, безпеку та якість якої 
споживач не у змозі перевірити самостійно (і не 
у змозі відмовитися від їх придбання, оскільки 
вони для окремих категорій населення виступа-
ють як товари першої необхідності), а контролю-
ючі органи здійснюють лише вибірковий контроль 

(оскільки не мають відповідних на те засобів), 
тобто якість і безпека окремих одиниць лікарської 
продукції та медичних психотропних засобів не 
перевіряється в повному обсязі, а відповідно, не 
гарантується їх якість.

Тому основне наше завдання є визначення 
ролі оперативних підрозділів в державній сис-
темі протидії злочинам у сфері обігу фальсифі-
кованих лікарських засобів, психотропних речо-
вин, прекурсорів та наданні пропозицій з метою 
підвищення ефективності протидії зазначеним 
кримінальним правопорушенням з врахуванням 
можливостей оперативних підрозділів. Тобто, ми 
розглядаємо не повністю організацію діяльності 
оперативних підрозділів, а лише ті елементи, які 
необхідні для їх участі в державній системі про-
тидії обігу фальсифікованих лікарських засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів шляхом 
виявлення та документування зазначених кримі-
нальних правопорушень.

На ефективність реалізації своїх функцій опе-
ративними підрозділами впливають ряд негатив-
них чинників, для усунення яких нами розроблені 
шляхи їх подолання.

Зусилля контролюючих органів спрямовані (в 
основному) не на джерело (виробників) фаль-
сифікованих лікарських засобів, а на суб’єктів 
фармацевтичного ринку, які реалізують фальси-
фіковані лікарські засоби, психотропні речовини. 
Зазначена ситуація є наслідком того, що під час 
надання ліцензії на виробництво лікарських засо-
бів, інших медичних виробів суб’єкти ліцензу-
вання не мають інформації про намір виробника 
виготовляти фальсифіковані лікарські засоби, 
а факт виготовлення стає відомим тільки після 
фіксації факту реалізації; оперативні підрозділи 
не приймають участі а ні у процедурі ліцензу-
вання, а ні у перевірці дотримання умов ліцензу-
вання, цей чинник зазвичай корелюється з корум-
пованістю (або недобросовісністю) працівників 
регуляторних (ліцензійних) органів; оперативні 
працівники не здійснюють оперативний пошук 
фактів порушень умов ліцензування, оскільки такі 
дії не є правопорушенням (у зв’язку з декриміна-
лізацією ст. ст. 202, 203 Кримінального кодексу 
України), а отже відсутня компетенція державних 
суб’єктів щодо виявлення ознак фальсифікації 
лікарських засобів на стадії підготовки, а також 
не реалізується профілактична функція оператив-
них підрозділів [5, с. 49–51].

Як негативний чинник можна відмітити низь-
кий рівень участі правовласників торгових марок 
лікарських засобів у протидії обігу фальсифікова-
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них лікарських засобів, а також організацій вироб-
ників лікарських засобів, які здійснюють власні 
перевірки, внаслідок чого практично відсутня їх 
взаємодія з правоохоронними органами; вироб-
ники лікарських засобів (в основному представ-
ники закордонних компаній) під час моніторингу 
фармацевтичної торгівельної мережі виявляють 
(за різними ознаками) серію фальсифікованих 
лікарських засобів, психотропних речовин та пре-
курсорів, які реалізуються під «їх» торгівельною 
маркою, але звертаючись до регулятора (напри-
клад, Державної служби України з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками) не підтвер-
джують свою заяву результатами лабораторних 
досліджень (оскільки вони заявляють в багатьох 
випадках про порушення прав інтелектуальної 
власності, а не фальсифікації), внаслідок чого 
відсутність документального підтвердження 
даних про фальсифікацію, ступеню небезпеки для 
здоров’я, ознаках фальсифікату (оскільки від-
сутні зразки) не дозволяє надати кваліфікацію дій 
осіб (як варіант – порушення умов ліцензування; 
адміністративна відповідальність; кримінальна 
відповідальність), і відповідно визначити повно-
важення якого суб’єкта протидії повинні бути реа-
лізовані у цих випадках.

Так само виникає проблема і в ситуації, коли 
споживач, який придбав лікарський засіб чи пси-
хотропний препарат, має обґрунтовану підозру, 
що він є фальсифікованим, то він звертається до 
правоохоронних органів. Але повторюється вище-
зазначена тенденція, коли правоохоронці виму-
шені звертатися за підтвердженням факту фаль-
сифікації до регулятора, оскільки в них відсутні 
методики експрес-аналізу і, як наслідок, право-
охоронні органи змушені звертатися в сторонні 
організації, які до того ж (у випадку підробки 
лікарських засобів закордонного виробництва) не 
в змозі провести експертизу (оскільки вона перед-
бачає наявність контрольних зразків).

Також суттєвим чинником є низький рівень 
взаємодії правоохоронних органів з регуляторами 
та учасниками фармацевтичного ринку; не вста-
новлено на законодавчому рівні порядок надання 
інформації про виявлені (вилучені) фальсифіко-
вані лікарські засоби правоохоронним органам, 
тобто, аптечна мережа продовжує реалізовувати 
лікарські засоби, чи психотропні речовини що 
знаходяться в карантині, а правоохоронні органи 
не здійснюють їх вилучення з обігу.

Перше проблемне питання формально поля-
гає у відсутності ефективного інформаційного 
забезпечення оцінки оперативної обстановки по 

лінії протидії незаконному обігу фальсифікованих 
лікарських засобів, психотропних речовин та пре-
курсорів.

Ми погоджуємся з думками науковців, що для 
ефективної протидії зазначеним правопорушен-
ням є необхідним моніторинг, який би об’єднав 
кримінальну розвідку (або негласну роботу опера-
тивних підрозділів) та системний економіко-пра-
вовий аналіз, що дозволить не тільки отримати 
реальну картину стану оперативної обстановки на 
фармацевтичному ринку, але й виявити конкретні 
факти злочинів; персоніфікувати осіб, які є най-
менш вразливими суб’єктами зазначених право-
порушень (наприклад, корумпованих посадовців 
контролюючих органів). В організаційному від-
ношенні моніторинг – це система постійного від-
слідковування та оцінки криміногенних процесів, 
але оскільки виключно на підставі статистичної 
звітності Національної поліції України зазначену 
оцінку провести неможливо, то виникає необхід-
ність такої побудови, щоб вихідні дані та засно-
вані на них аналітичні оцінки охоплювали весь 
фармацевтичний ринок [4; 6].

На сьогодні створено міжнародну систему 
швидкого повідомлення, яка охоплює контак-
тних осіб та представників країн Західно-Тихо-
океанського регіону, Всесвітня організація охо-
рони здоров’я (надалі – ВООЗ), а також окремі 
агенти-партнери (виробники або дистриб’ютори 
в окремих країнах). Зазначена система – це моду-
льована електронна комунікаційна мережа, в якій 
інформація про випадки фальсифікації певного 
лікарського засобу, психотропної речовини, пре-
курсорів розповсюджується шляхом надсилання 
електронного бланка повідомлення (або в секре-
таріат – електронною поштою або факсом, які вво-
дяться в систему). Але науковці відмічають неви-
соку ефективність функціонування зазначеної 
системи, що зумовлено, на їх думку, обов’язко-
вістю участі у її функціонуванні країн-виробників 
фальсифікованих лікарських засобів та країн-спо-
живачів з корумпованою регуляторною та право-
охоронною системою [6, с. 49] (а на нашу думку, 
також впливом міжнародних корпорацій, що діють 
на фармацевтичному ринку і яким не вигідна 
«компрометація» їх продукції).

На нашу думку, з метою якісного моніторингу, 
необхідно забезпечити прозорість та доступність 
інформаційних баз даних Державної служби 
України з лікарських засобів та контролю за нар-
котиками, особливо у частині порушень зако-
нодавства, що регулює фармацевтичний ринок. 
Адміністратором такої системи повинен бути 
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основний регулятор фармацевтичного ринку 
(наразі – Державна служба України з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками). Інформа-
ційний банк даних повинен включати: дані про 
суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію 
на здійснення господарської діяльності на фар-
мацевтичному ринку; адреси здійснення такої 
діяльності; зареєстровані лікарські засоби, силь-
нодіючі психотропні речовини та прекурсори при-
родного та синтетичного походження (в тому числі 
і іноземного виробництва); лікарські засоби, які 
знаходяться в карантині (із зазначенням терміну 
карантину) за підозрою у фальсифікації; лікарські 
засоби, психотропні речовини вилучені з обігу 
як фальсифіковані (з реквізитами та зовнішніми 
ознаками); суб’єкти господарювання, у яких вилу-
чені ліцензії у зв’язку з порушенням правил обігу 
лікарських засобів, психотропних речовин та пре-
курсорів.

Але слід зазначити, що це тільки зареєстро-
вані дані, які вносять регулятори, а призначенням 
такої системи повинна бути також можливість 
активної участі інших суб’єктів.

Необхідно зазначити, що у діяльності МВС 
України був період, коли оперативні підрозділи 
здійснювали контроль за діяльністю суб’єктів 
господарювання, починаючи з моменту надання 
документів на отримання ліцензії і у процесі 
всього періоду діяльності цього суб’єкта – це сто-
сувалося суб’єктів господарювання, які здійсню-
вали господарську діяльність, пов’язану з обігом 
наркотичних засобів, сильнодіючих, психотроп-
них речовин та прекурсорів. Цей контроль забез-
печувався у нормативно-урегульованій взаємодії 
з Державною службою контролю наркотичних 
засобів – тобто тим самим суб’єктом, що на разі 
функціонально входить до складу Державної 
служби України з лікарських засобів та контр-
олю за наркотиками. Тому аналогічна компетен-
ція повинна бути нормативно врегульована для 
одного з оперативних підрозділів Національної 
поліції України.

Що стосується власне моніторингу фарма-
цевтичного ринку з метою аналізу оперативної 
обстановки, то ми вважаємо, що він може здійс-
нюватися шляхом запровадження автоматичної 
інформаційно-пошукової системи, що буде діяти 
автономно (але з підключенням до інформаційного 
банку даних Державної служби України з лікар-
ських засобів та контролю за наркотиками) і вклю-
чати в себе комп’ютерну програму для обліку 
інформації та створення електронної бази відомо-
стей про лікарські засоби, психотропні препарати 

та прекурсори що надійшли та знаходяться в обігу 
на фармацевтичному ринку (посерійно); відомості 
про виготовлені фальсифіковані лікарські засоби, 
що знаходяться в обігу на ринку; ідентифікаційні 
ознаки (фармакологічні «відбитки») оригінальних 
лікарських засобів, психотропних речовин для 
подальшого порівняння з «відбитком»; лікарський 
засіб, що перевіряються у зв’язку з підозрою 
у його фальсифікації; інформація, що надійшла 
від регуляторів та інших контролюючих органів 
(що здійснюють перевірку суб’єктів фармаце-
втичного ринку); аналітика публікацій у засобах 
масової інформації (наприклад, про факти нане-
сення шкоди здоров’ю внаслідок вживання фаль-
сифікованих лікарських засобів та психотропних 
речовин); заяви про злочини на об’єктах фарма-
цевтичного ринку; оперативна інформація, отри-
мана спеціалізованим підрозділом та іншими 
оперативними підрозділами у ході проведення 
оперативно-розшукових заходів; інформація від 
слідчих підрозділів, які розслідують ті правопору-
шення, що пов’язані з незаконним виробництвом, 
виготовленням, придбанням, перевезенням, 
пересиланням, зберігання з метою збуту або збут 
отруйних чи сильнодіючих речовин або отруй-
них чи сильнодіючих лікарських засобів (ст. 321 
Кримінального кодексу України) [2], а також від 
інших неоперативних підрозділів Національної 
поліції України – стосовно ознак обігу фальсифіко-
ваних лікарських засобів, психотропних речовин 
та прекурсорів.

Висновки. З урахуванням зазначеного, ми 
пропонуємо вітчизняну модель розстановки сил 
оперативних підрозділів, призначену для проти-
дії злочинам на фармацевтичному ринку. Зрозу-
міло, що Державна служба України з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками (яка є регу-
лятором) не може мати оперативно-розшукових 
та процесуальних повноважень, хоча має широку 
компетенцію для моніторингу та збору відповід-
ної інформації про злочини на фармацевтичному 
ринку (якої не мають оперативні працівники). 
Тому необхідно створити міжвідомчу групу, що 
буде формуватися найбільш досвідченими фахів-
цями з організації фармацевтичної діяльності, 
а також представниками правоохоронних органів 
(таких як: підрозділи стратегічних розслідувань, 
боротьби з наркозлочинністю Національної поліції 
України, Державне бюро розслідувань, Державна 
фіскальна служба, Служба безпеки України), які 
мають досвід роботи у правоохоронній діяльності 
і відповідні повноваження для оперативно-розшу-
кової діяльності та розслідування кримінальних 
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правопорушень, зокрема порушення законодав-
ства про лікарські засоби (передбачених Кримі-
нальним кодексом України), попередження та 
розслідування правопорушень, пов’язаних із шах-
райством у галузі охорони здоров’я, торгівлею 
фальсифікованою продукцією, враховуючи розви-
ток страхової медицини, необхідно також відне-
сти до компетенції такої групи протидію шахрай-
ству з медичними страховками тощо.
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