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Опис показників охорони здоров'я та кількісні показники, використані під час аналізу

(1) Конвертовано за курсом обміну євро / дол. США = 1,1438, встановленим на 31 грудня 2018 року; (2) конвертовано за курсом обміну, встановленим на 31 грудня 2018 року.

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ГЛОСАРІЙ

Показник Опис
Одиниця
вимірю-
вання

Джерело

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Валовий внутрішній продукт, виміряний за паритету купівельної спроможності (ПКС). євро1 МВФ

Витрати на охорону здоров'я

Витрати на охорону здоров'я включають споживання медичних товарів і послуг, у тому числі тих, що пов'язані з наданням 

особистої медичної допомоги (лікувальної допомоги, реабілітаційної допомоги, довгострокової медичної допомоги, допоміжних 

послуг і товарів медичного призначення), а також колективних послуг (послуг профілактики і послуг державної системи охорони 

здоров'я, а також управління медичним обслуговуванням) без урахування витрат на інвестиції.

євро2

Організація 

економічного 

співробітництва і 

розвитку

(ОEСР)

Витрати на державну систему 

охорони здоров'я 
Витрати на державну систему охорони здоров'я фінансуються за рахунок державних коштів й обов'язкового медичного 

страхування.
% ОEСР

Витрати на приватну систему 

охорони здоров'я 
Витрати на приватну систему охорони здоров'я фінансуються за рахунок добровільного медичного страхування й коштів приватних 

осіб.
% ОEСР

Ринок лікарських засобів
В Україні загальний ринок фармацевтичної продукції включає препарати, придбані приватними особами, і препарати, 

реімбурсовані державою.
—

IQVIA, Proxima 

Research

Реімбурсація державою (в широкому 

розумінні)

Держава здійснює реімбурсацію лікарських засобів, що закуповуються для лікарень, і пільгових препаратів, що реалізуються через 

аптеки (за програмою “Доступні ліки”). Під реімбурсацією (в широкому розумінні) державою вартості лікарських засобів мається на 

увазі всі види державних закупівель, у тому числі централізовані закупівлі МОЗ, закупівлі за регіональні та місцеві бюджети.

—
IQVIA, Proxima 

Research

Доплата
Пацієнти оплачують частково вартість ліків для амбулаторного лікування, включених у програму реімбурсації, і вартість загального

медичного обслуговування.
— —

Податок для компенсації витрат на 

державну допомогу
Податок для компенсації витрат на державну допомогу — зобов'язання виробників робити внески для компенсації вартості ліків у 

межах програми реімбурсації.
— —

Оригінальні препарати

Включають: (1) інноваційні (захищені патентом) препарати: уперше випущені на ринок (оригінальні) препарати, винайдені 

компаніями, що займаються дослідженнями й розробками, клінічними дослідженнями й отримують ексклюзивні права на продаж 

препаратів протягом певного періоду часу (приблизно 20 років). Найновіші та найостанніші. Субсегмент: біопрепарати 

(включаючи вакцини);

(2) оригінальні незахищені патентом препарати: оригінальні продукти (перші препарати на ринку), які втратили 

винятковість (патентний захист), і генерики яких є на ринку.

євро2 IQVIA

Генеричні лікарські засоби 

(генерики) і біоаналоги

Включають: (1) генерики: продукти з таким самим складом, що й оригінальні продукти з доведеною подібною ефективністю, 

безпекою та механізмом дії; можуть вироблятися, коли закінчився період виняткової присутності на ринку оригінальних 

препаратів;

(2) біоеквівалентні лікарські засоби (біоаналоги): біологічні препарати, схожі за якістю, ефективністю та безпекою з 

референтним оригінальним біопрепаратом.

євро2 IQVIA

Інші препарати (негенерики й 

неоригінальні препарати)

Включають (1) харчові добавки: вітаміни, мінерали, продукти природного походження; 

(2) традиційні препарати і препарати природного походження: препарати,що екстрагуються з натуральних компонентів, 

виробляються традиційно (наприклад, корвалол).

євро2 IQVIA
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Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ГЛОСАРІЙ

Показник Опис Одиниця вимірювання Джерело

Очікувана тривалість життя
Очікувана тривалість життя при народженні показує кількість років, яку проживе новонароджена 

дитина, якщо показники смертності, визначені на момент її народження, будуть незмінними протягом 

усього її життя.

роки Світовий банк

Смертність Загальний коефіцієнт смертності вказує число смертей загалом на 1 тисячу осіб на рік. % на 1 тисячу осіб Світовий банк

Народжуваність
Рівень народжуваності або спеціальний коефіцієнт народжуваності показує відношення кількості дітей 

певного віку до кількості жінок репродуктивного віку.
кількість дітей на одну жінку Світовий банк

Дитяча смертність у віці до одного року
Дитяча смертність вказує кількість випадків смертей дітей у віці до одного року на 1 тисячу 

живонароджених.

випадки на 1 тисячу 

живонароджених
Світовий банк

Смертність від онкологічних 

захворювань
Вказує число смертей на 100 тисяч людей внаслідок онкологічних захворювань (раку). випадки на 100 тисяч осіб ВООЗ, ОЕСР

Смертність від серцево-судинних 

захворювань
Вказує число смертей на 100 тисяч людей внаслідок серцево-судинних захворювань (серцевий напад, 

інсульт та інші).
випадки на 100 тисяч осіб ВООЗ

DALY (роки життя з поправкою на 

інвалідність) 

Роки життя з поправкою на інвалідність (DALY) — сума років здорового життя, втрачених через 

передчасну смертність населення, і років життя, втрачених через інвалідність у результаті 

захворювання або його наслідків.

роки на 1 млн осіб Світовий банк

Amenable mortality rate (прийнятний 

рівень смертності )
Прийнятний рівень смертності — це смерті від низки захворювань, наприклад діабету й апендициту, 

яким можна запобігти за умови ефективного і своєчасного надання медичної допомоги.

віковий стандартизований 

коефіцієнт на 100 тисяч людей
Світовий банк

Показник кількості пацієнтів, що 

очікують доступу до інноваційних 

методів лікування:

показник доступності

Показник доступності — кількість нових засобів (тобто лікарських препаратів з умістом речовини, яка 

раніше не була доступна в Європі), що доступні для пацієнтів (мають реєстраційне посвідчення) у 

європейських країнах у 2018 році.

% IQVIA

Показник кількості пацієнтів, що 

очікують доступу до інноваційних 

методів лікування:

тривалість періоду затримки доступу 

до ринку (середня)

Середній час між отриманням реєстраційного посвідчення і доступу пацієнта до препарату — період 

(кількість днів) з моменту отримання реєстраційного посвідчення в ЄС (або дійсного реєстраційного 

посвідчення в країнах, що не входять до ЄЕЗ) до дня завершення адміністративного процесу 

отримання післяреєстраційного дозволу.

дні IQVIA
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ГЛОСАРІЙ

Показник Опис

Повернення грошей за перевищення

бюджету

• Виробники повертають суми перевищення витрат на лікарські засоби для амбулаторних пацієнтів, що

перевищують річний бюджет, встановлений урядом.

Податок для компенсації витрат на 

державну допомогу (clawback tax)

• З продажу лікарських засобів у межах програми реімбурсації стягується податок для компенсації витрат на 

державну допомогу на основі роздрібної ціни виробника на ліки з програми реімбурсації.

• З продажу деяких лікарських засобів може стягуватися податок для компенсації витрат на медичну допомогу.

Збір за торгових представників
• Фармацевтичні виробники зобов'язані платити збір за кожного найнятого представника з продажу лікарських 

засобів.

Співоплата (доплати, які роблять

пацієнти)

• Пацієнти оплачують частково вартість ліків для амбулаторного лікування, включених до програми реімбурсації, 

і вартість загального медичного обслуговування.

Правило утворення цін на генерики
• Відповідно до правила ціноутворення для генериків ціни на перші й подальші виходи препаратів на ринок 

підлягають знижкам або обмеженням щодо ліків референтної групи або патентованих оригінальних препаратів.

Оцінювання медичних технологій 

(ОМТ)

• Систематичне оцінювання властивостей і ефектів нових ліків, у тому числі доказів клінічної ефективності, 

безпеки, економічної ефективності та інших показників, з метою визначення прямих і передбачуваних 

наслідків, а також непрямих і непередбачених наслідків.
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ГЛОСАРІЙ

Показник Опис

МНН

• Міжнародна непатентована назва лікарського засобу затверджена ВООЗ за хімічною назвою активної речовини 

(речовин) ЛЗ. За одним МНН на ринку можуть бути присутніми декілька ЛЗ різних виробників (або їх представників) з 

різними торговельними назвами.

Договори керованого доступу 

(ДКД)

• Договори із власником реєстраційного посвідчення (або уповноваженого ним представника), в яких передбачаються 

умови постачання оригінального (інноваційного) лікарського засобу на територію України за кошти державного 

бюджету та/або місцевих бюджетів з метою забезпечення доступності таких лікарських засобів для пацієнтів.

Договори керованого доступу 

— фінансові

• Рівень цін і характер реімбурсації ґрунтуються на фінансових міркуваннях і не пов'язані з клінічною ефективністю 

препаратів.

Договори керованого доступу 

— засновані на результаті

• Рівень цін або характер реімбурсації пов'язані з майбутніми показниками, що в результаті показують зміну стану 

пацієнта, клінічні результати, ефективність, переносимість, дозування, вигоди, наслідки, вплив на якість життя або 

клінічне використання.

Договори керованого доступу 

— реімбурсація за умови збору 

доказів ефективності (ЗДЕ)

• Рішення про реімбурсацію, обов'язковою умовою схвалення якого є збір даних додаткових досліджень на рівні 

популяції після виходу препарату на ринок (з попередньою реімбурсацією) для забезпечення покриття або 

підтримки ціноутворення.

Регулювання цін

• Застосовується референтне ціноутворення, тобто ціна продажу, запропонована виробником, не повинна 

перевищувати найнижчу ціну продажу виробника (ЦПВ) за той самий препарат у Європейській економічній зоні.

• Іншим способом контролю за цінами можна вважати програму «Вишеградської четвірки», пов'язану зі зниженням цін й 

умовами реімбурсації. Інноваційні ліки проти раку й орфанні препарати, імовірно, будуть першими ліками, ціни на які 

обговорюватимуться групою.

Бюджетне обмеження
• Встановлена платником (розпорядником бюджету) верхня межа витрат на новий МНН, а також МННи, що вже присутні 

на ринку.

Контроль призначення
• Уряд має низку інструментів, що дозволяють впливати на практики лікарів, що мають стосунок до призначення 

препаратів, до яких належать, наприклад, система «Світлофор», квоти на призначення тощо.
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ГЛОСАРІЙ

Показник Опис

Співоплата

• Внесок застрахованого пацієнта для оплати вартості медичного обслуговування, що покривається страховкою. Може 

мати форму відсотків від загальної вартості послуг або фіксованої суми. Співоплати є формою оплати за власні 

кошти. Співоплати можна робити в різних форматах. Що стосується співоплати за лікарські засоби, варіантами, що 

широко використовуються в європейських країнах, є збори за покупки будь-яких рецептурних ліків, відсоткова 

реімбурсація / співоплата і дещо менш широко застосовні франшизи.

Заміщення генериками

• Практика заміщення ліків незалежно від того, чи продаються вони як оригінальні лікарські засоби або генерики 

(патентовані або непатентовані генерики), менш дорогими ліками (наприклад, патентованими або непатентованими 

генериками), які часто містять такі ж самі активні інгредієнти. Заміщення генериками може бути рекомендованим 

(рекомендоване заміщення генериками) або обов'язковим (обов'язкове заміщення генериками).

Правило утворення цін на 

генерики

• Практика встановлення цін на генерики щодо цін на оригінальні медичні засоби, як правило, нижчих на певний 

відсоток цін на оригінальні лікарські засоби. Ця цінова політика встановлення цін на генерики може передбачати 

зниження цін на різні генерики на різні проценти (перший генерик, що виводиться на ринок, другий генерик тощо), а в 

деяких випадках політика може поширюватися на ціни на оригінальні лікарські засоби, тобто може вимагатися 

зменшення цін і на оригінальні лікарські засоби.

Зниження цін • Спосіб стримування зростання витрат, коли уряд знижує ціну, встановлену на використані ресурси.

Внутрішнє (терапевтичне) 

референтне ціноутворення

• Практика використання цін(и) на ідентичні лікарські засоби (ATC 5), або аналогічні лікарські засоби (ATC 4), або 

навіть на еквівалентне лікування (не обов'язково на ліки) в країні, щоб визначити базисну або референтну ціну для 

встановлення, або обговорення ціни на лікарський засіб, або реімбурсації лікарського засобу в цій країні.

Міжнародне (зовнішнє) 

референтне ціноутворення

• Практика використання цін(и) на використані ресурси в одній або декількох країнах, щоб визначити базисну або 

референтну ціну для встановлення або обговорення ціни на лікарський засіб у цій країні.

ОМТ

• Оцінювання медичних технологій — багатодисциплінарний процес, що узагальнює інформацію про медичні, 

соціальні, економічні та етичні питання, пов'язані з використанням технологій охорони здоров'я, систематично, 

прозоро, об'єктивно і надійно. Його мета полягає в інформуванні про розробку безпечних, ефективних політик у галузі 

охорони здоров'я, орієнтованих на пацієнтів, і пошуку способу досягнення найкращої ціни.
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Опис показників охорони здоров'я та кількісні показники, використані під час аналізу

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ГЛОСАРІЙ

Показник Опис

Контроль за призначенням

• Включає рекомендації щодо призначення і контроль за призначеннями. Рекомендації щодо призначення допомагають 

забезпечити постійне призначення відповідному пацієнту правильних ліків, правильних доз у відповідний час. Ці 

рекомендації сприяють більш раціональному використанню лікарських засобів. Оцінювання / спостереження за тим, як 

лікарі роблять призначення. Процес іноді супроводжується наданням зворотного зв'язку тим, хто робить призначення, і 

в деяких випадках — санкціями з метою забезпечення більш раціонального використання лікарських засобів.

Спеціальний процес для 

інноваційних лікарських 

засобів

• Особливі умови процесу ціноутворення / реімбурсації дорогих / інноваційних / орфанних засобів без урахування деяких 

вимог (як правило, фінансових)

Договори керованого доступу, 

пов'язані з результатами 

діяльності

• Угода між виробником і платником на основі спостережуваних фінансових результатів. Фінансові угоди включають 

знижки, угоди про зниження ціни на ліки за обсягу продажу, вищого за певний пороговий рівень, угоди про повернення 

коштів, безкоштовні дози або схеми обмеження максимальної дози.

Договори керованого доступу, 

пов'язані з результатами 

діяльності

• Угода між платником і виробником лікарських засобів, медичних або діагностичних пристроїв, де рівень цін і/або 

отриманих доходів залежить від майбутніх результатів діяльності, пов'язаної із засобом в умовах проведення 

досліджень або в реальних умовах.

Договори керованого доступу, 

страхове покриття методу або 

засобу лікування за умови 

збору доказів його 

ефективності (СЗДЕ)

• Програма, у якій платник надає тимчасове або проміжне фінансування конкретної технології або послуги, щоб 

полегшити збір інформації, необхідної для зниження конкретних факторів невизначеності, при ухваленні рішення про 

покриття. Рішення про комбіноване покриття залежить від збору додаткових доказів на рівні популяції, що 

використовуються для обґрунтування продовження, розширення або припинення страховки.

Податок для компенсації 

витрат на державну допомогу

• Елемент фінансування системи реімбурсації, дозволяє стороннім платникам повертати знижки (частину знижок) / 

пільги, надані різними зацікавленими сторонами.

Паралельна торгівля

• Паралельна торгівля лікарськими засобами в межах ЄС є формою арбітражу, у якому ліки купуються в одній державі-

члені, у якій, як правило, рівень доходів відносно низький, і продаються в інших державах-членах, де доходи і, 

відповідно, ціни вищі (хоча є винятки, коли високі ціни встановлюються для реалізації в державах-членах з нижчим 

рівнем доходу).
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Огляд систем охорони здоров'я
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Економічне середовище

Україна відстає від порівнюваних країн в економічному розвитку з рівнем ВВП на душу 
населення в 3-4 рази, ніж у Східній Європі.

ВВПНаселення

(1) Конвертовано за курсом обміну євро / дол. США = 1,1438, встановленим на 31 грудня 2018 року 
Джерело: Міжнародний валютний фонд (МВФ), ukrstat.gov.ua

Країна
Населення
[млн люд., 
2019 розрах.]

ВВП
[ПКС млрд євро1, 
2019 розрах.]

ВВП/на душу 
населення [ПКС 
млрд євро1,
2019 розрах.]

5.2

5.3

5.75.3

5.5

5.5 5.65.4

2.6

4.8

5.8

5.2

5.9

4.9

6.0 6.11.5 6.2

4.7

5.1

5.0

5.1

4.7 4.8 5.0

5.4

4.9

Фактичний середньорічний темп зростання 

на 4 роки [2015—2019 розрах.]

Чехія

Прогнозований середньорічн. темп зростання на 4 роки [2019—2023]

Латвія

Польща
Угорщина

Україна

Словаччина

ВВП на душу населення у 2019 році, ПКС євро1

• Україна має найбільшу чисельність населення порівняно з такими країнами, 

як Чехія, Угорщина, Латвія, Польща, Словаччина (ЧУЛПС).

• Однак в Україні ВВП на душу населення значно нижчий.

• Попри низький рівень ВВП на душу населення та історично низький темп 

економічного зростання на 2% у 2015-2019 рр.,  очікується, що зростання ВВП в 

Україні буде найшвидшим у період 2019-2023 рр. завдяки поліпшенню бізнес-

середовища та стабілізації політичної ситуації.

Коментарі

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Україна

Латвія

Словаччина

Чехія

Угорщина 9.8

10.6

Польща

1.9

38.0

5.5

42.2

361

290

53

1,125

175

358

34.0   

29.8   

27.4   

29.6   

32.0   

8.5   
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Надання медичних послуг

Відставання збільшується, оскільки в Україні витрати на охорону здоров'я на душу 
населення в п'ять разів нижчі, ніж у Латвії та Польщі, а також у 7-9 разів нижчі, ніж у Чехії 
та Угорщині.

(1) Конвертовано за курсом, встановленим на 31 грудня 2018 року.
Джерело: Світовий банк, IQVIA

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

4

0

10

6

2

8

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Латвія

Польща

Населення, 2019

136

Словаччина

Чехія

Україна

1 259

Угорщина
983

786

739

1 193

Витрати на охорону здоров'я на душу населення

[євро1 на душу населення]

• Загальні витрати України на охорону здоров'я можна порівняти з 

аналогічними витратами Латвії, Словаччини та Угорщини. Проте Україна 

має набагато більшу чисельність населення (перевищує численність 

населення Латвії у 23 рази, Словаччини — у 5 разів, Угорщини — у 

5 разів).

• В Україні витрати на охорону здоров'я на душу населення найменші

порівняно з такими країнами, як Чехія, Угорщина, Латвія, Польща, 

Словаччина (ЧУЛПС).

• В Україні витрати на охорону здоров'я становлять близько 3,6 % ВВП (у 

країнах ЧУЛПС цей показник варіює від 5,9 % у Латвії до 7,5 % у Чеській 

Республіці).

• Сектор охорони здоров'я в Україні отримував недостатнє фінансування 

протягом багатьох років після розпаду Радянського Союзу. Протягом 

багатьох років пацієнти страждали через відсутність доступу до життєво 

важливих лікарських засобів і послуг. Пацієнти повинні були платити за 

послуги, які офіційно вважалися безкоштовними й гарантованими, у 80 % 

випадків.

• У лютому 2017 року Міністерство охорони здоров'я України представило 

проєкт реформи на 2017—2020 роки. Цілі реформи включають 

збільшення державного фінансування для надання пацієнтам послуг

у кількості, гарантованій державою, і підвищення ефективності шляхом 

створення конкуренції за пацієнта в галузі.

• Основні напрямки включають запровадження нової моделі 

фінансування первинної медичної допомоги, створення Національної 

служби охорони здоров'я, створення госпітальних округів і 

реімбурсацію лікарських засобів.

КоментаріВитрати на охорону здоров'я

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Витрати на охорону здоров'я [млрд євро1, 2019]
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Структура надання медичних послуг

Державні витрати на охорону здоров'я в Україні становлять 3,6 % від ВВП, половину 
середнього значення для країн ЧУЛПС — 4,5 %.

КоментаріВитрати (держ. та прив.) на охорону здоров'я за 

джерелами фінансування [2019, %]

Джерело: Організація економічного співробітництва і розвитку, компанія IQVIA

• В Україні на охорону здоров'я витрачаються в основному кошти 

домогосподарств (~ 60 %), тоді як у країнах ЧУЛПС витрати цієї 

категорії на медичне обслуговування не перевищують 18-45 %.

• Частка приватних витрат дуже висока, оскільки держава не може 

надавати достатній об’єм безкоштовних медичних послуг, 

гарантованих законом.

• Реформа охорони здоров'я в Україні спрямована на збільшення 

державних витрат до 5 % (ВВП) для досягнення рівня 

європейських країн (починаючи з 2020 року).

• В Україні державна система охорони здоров'я в основному 

фінансується за рахунок податкових надходжень, тоді як у 

країнах ЧУЛПС також передбачені інші джерела фінансування: 

• основне фінансування отримується за допомогою 

медичного страхування (наприклад, Чеська Республіка, 

Угорщина, Польща, Словаччина);

• в Угорщині та Польщі додаткове фінансування отримується 

у формі податку для компенсації витрат на надану 

державну допомогу;

• у країнах ЧУЛПС існує також система співоплати, що 

передбачає часткову оплату свого лікування пацієнтами.

66% 55%

18%
45%

82%

58%

УгорщинаЧехія

34%

Латвія

30%

70%

Польща

20%

80%

Словаччина

42%

Україна

Ø 100 %

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Витрати державної системи охорони здоров'я у % від ВВП 

[2019 розрах., %]

Прив. Держ.

6,2%

УкраїнаЛатвія

4,6 %
4,6%

Чехія Угорщина Польща Словаччина

4,5%

3,4%

5,4%

3,6%
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Облуговування

пацієнтів1Лікарські засоби Профілактика3 Інше4

Обсл. пацієнтів1Інше4 Лікарські засобиПрофілактика3

Структура витрат на охорону здоров'я

В Україні витрати на лікарські засоби (ЛЗ) становлять лише 4% від державних витрат на 
охорону здоров'я, тоді як середнє значення аналогічного показника для країн ЧУЛПС —
20%.

Коментарі

(1) Обслуговування пацієнтів означає надання стаціонарної та амбулаторної лікувально-реабілітаційної допомоги, обслуговування вдома та надання допоміжних послуг; (2) товари медичного призначення включають лікарські засоби та вироби медичного призначення; 
(3) профілактика включає вакцинацію, програми раннього виявлення захворювань, програми боротьби з певними хворобами; (4) інші витрати включають адміністративні витрати, додаткові послуги, медичне обслуговування тощо.
Джерело: Організація економічного співробітництва і розвитку, компанія IQVIA

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Державні витрати на охорону здоров'я за напрямками 

фінансування

14%

Чехія

3%
2%

72%

3%3% 4%

Угорщина

3%

74% 67%

10%4%

Латвія

12%
2%

83%

22%

Польща

27%

4%

Словаччина Україна

83%

5%

80%

3% 1%

18%

Приватні витрати на охорону здоров'я за напрямками 

фінансування

Чехія

3%

49%

47%

Словаччина

34%

14%

49%

Ø 100 %

49%

20%

Угорщина

51%

Латвія Польща

49%
34%

48%
64%

9%

71%

Україна

• Медичні послуги та медична фармацевтика (придбання 

лікарських засобів та медичних виробів) — це два основні 

компоненти охорони здоров'я, на які припадає до 90 % видатків 

країн ЧУЛПС.

• В Україні лікарські засоби в основному оплачують за власні 

кошти пацієнти (приблизно 70 % витрат на охорону здоров'я), 

витрати державного або місцевих бюджетів направлені на 

обслуговування пацієнтів є одними з найвищих (83 % у структурі 

бюджетних витрат на охорону здоров’я).

• Уряд України намагається забезпечити вільний доступ до послуг 

охорони здоров'я як конституційне право громадян і прагне зробити 

медичні послуги загальнодоступними в умовах обмеженого 

фінансування, але в державних закладах охорони здоров’я більшість 

пацієнтів необхідні ліки купують за власні кошти.

• Медичні послуги, профілактика та інші послуги, у тому числі 

адміністрування, а також частина з придбання лікарських засобів і 

виробів медичного призначення є сукупними витратами закладів 

охорони здоров’я. Частково покриваються капітальні витрати на 

заміну основних засобів та устаткування.
2%3%3%

3%
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Огляд державної системи охорони здоров'я

Єдиним джерелом фінансування охорони здоров'я в Україні є податкові надходження, 
тоді як усі країни Східної Європи використовують страхування для фінансування 
системи охорони здоров'я.

Джерела фінансування державної системи охорони здоров'я

Джерела

фінансування

витрат на державну 

охорону здоров'я

Чеська 

Республіка
Угорщина Латвія Польща Словаччина2 Україна3

Податкові 

надходження

Обов'язкове 

медичне 

страхування

Співоплата

Податок для 

компенсації держ. 

допомоги 

(clawback)1

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Примітки: (1) Податок для компенсації витрат на надану державну допомогу (clawback tax) — це зобов'язання виробників оплачувати частково лікарські засоби, які 

відшкодовувались за державний кошт

(2) Податки в Словаччині обмежені через високу частку економічно неактивного населення.

(3) Приватна система страхування в Україні покриває тільки приблизно 2 % (2017) від загального обсягу приватних витрат і доступна в основному співробітникам 

компаній, де страхування є частиною соціального корпоративного пакета.
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Ринок лікарських засобів

Порівняно з країнами ЧУЛПС в Україні споживання сегменту лікарських засобів у 3-4 
рази нижче у вартісному та натуральному виразі відповідно.

Розмір і зростання ринку лікарських засобів

(1) Конвертовано за курсом, встановленим на 31 грудня 2018 року
(2) Щорічне зростання фармацевтичного ринку в період 2015—2019 рр. розраховано в євро і не включає локальні коливання валютних курсів
Джерело: компанія IQVIA, Організація економічного співробітництва і розвитку, компанія Proxima Research

Країна
Обсяг ринку 
лікарських засобів
[млрд євро1, 2019]

Обсяг ринку 
лікарських засобів на 
душу населення 
[євро1/на душу 
населення, 2019]

Споживання
[стандартні одиниці/на 
душу населення, 2019]

Сукупн. середньорічн.
темп зростання2

[%, 2015—2019]

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

271

292

223

197

294

71

Ø 255

Середнє значення 

для ЧУЛПС

Коментарі

• Український ринок лікарських засобів-

генериків близький за обсягами до 

аналогічних ринків країн ЧУЛПС.

• Проте споживання лікарських засобів 

значно нижче в Україні:

• приблизно в три рази в одиницях на 

душу населення;

• приблизно в чотири рази в євро на 

душу населення.

• Проте історично український ринок 

лікарських засобів зростав швидше, ніж в 

більш розвинених країнах ЧУЛПС, за 

винятком Чеської Республіки.

Ø 6,3

6.1%

11.9%

5.6%

5.4%

2.5%

9.8%Україна

Словаччина

Польща

Чехія

Угорщина

Ø 3.0

Латвія

3.0

2.9

2.9

0.4

7.5

1.6

1,110

1,307

1,233

1,242

1,233

479

Ø 1 225
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Структура ринку лікарських засобів

В Україні держава покриває 12 % лікарських засобів (середній показник для країн 
ЧУЛПС становить приблизно 74 %).

КоментаріРозподіл ринку лікарських засобів 

за напрямками по вартості [2019]

Джерело: IQVIA, Proxima Research

+5 % - +8 % +1 % +6 % -3 %

XX % — зміна частки вартості реімбурсації державою, порівняння 

2015 і 2019 рр. 

• В Україні держава покриває лише 12 % загальних витрат на 

лікарські засоби, що значно нижче, ніж у країнах ЧУЛПС. Проте 

запроваджена реформа охорони здоров'я передбачає збільшення 

покриття населення лікарськими засобами.

• Впровадження в Україні у 2017 році державної системи 

реімбурсації деяких терапевтичних груп (лікування цукрового 

діабету, захворювань серцево-судинної системи, астми), механізму 

референтного ціноутворення для групи лікарських засобів, 

запровадження електронної системи охорони здоров’я, орієнтованої 

на пацієнтів — основні заходи, вжиті Урядом для поліпшення 

доступу пацієнтів до лікування відповідно до сучасних стандартів.

• В Україні державні витрати на лікарські засоби поширюється на 

препарати первинної медичної допомоги (наприклад, інсуліни), 

регіональні та централізовані закупівлі Міністерства охорони 

здоров'я України.

1. Централізовані (МОЗ), регілнальні, лікарняні закупівлі та прогрпма “Доступні ліки”. Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

42%

24% 18%14%

40%

46%

Чехія

16%

49%

33%

100%

60%

7%

Латвія

33%

25%

Польща

66%
88%

100%

12%1

Україна

74 %

99%

Угорщина

100%

Словаччина

100% 100%

27%

Метка

Реімбурсація державою

Реімбурсація в аптеці

Оплата пацієнтами
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Інноваційні (захищені) 

Уперше випущені на ринок (оригінальні) препарати, 

винайдені компаніями, які провели етап дослідження та 

розробки, клінічних досліджень й отримують 

ексклюзивні права на продаж препаратів протягом 

певного періоду часу (приблизно 20 років). Найновіші та 

найостанніші

Субсегмент: біологічні препарати 

(включаючи вакцини1)

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Структура ринку лікарських засобів

Лікарські засоби включають оригінальні препарати, біологічні препарати, генерики, 
біоаналоги та інші препарати.

Сегментація ринку лікарських засобів

(1) Усі вакцини класифікуються як оригінальні препарати, оскільки > 90 % усіх вакцин у країнах ЧУЛПС біологічні
Джерело: IQVIA

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

Лікарські засоби

Оригінальні препарати Генерики й біоаналоги інші

Генерик 

Продукти з такою самою формулою, що й 

оригінальні продукти з доведеною подібною 

ефективністю, безпекою та механізмом дії; 

можуть вироблятися, коли закінчився період 

патентного захисту оригінального препарату

Харчові добавки 

Вітаміни, мінерали, продукти природного 

походження

Оригінальні незахищені

Оригінальні продукти, які втратили винятковість 

(патентний захист)

Біосиміляри (біоаналоги)

Біологічні препарати, подібні за якістю, 

ефективністю та безпекою, але не ідентичні, 

до референтного оригінального біологічного 

продукту

Традиційні та природні

Препарати, у яких використовуються 

екстракти з натуральних компонентів, що 

виробляються традиційними методами 

(наприклад, корвалол)
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Реімбурсація державою на душу населення

Некатегориз.Генерики Оригінальні препарати2

— зміна частки генериків у структурі реімбурсації державою, порівняння 2015 і 2019 рр.

Структура ринку лікарських засобів / Державна реімбурсація

В Україні витрати держави на душу населення найнижчі, а частка реімбурсованих 
державою генериків та некатегоризованих препаратів найбільша, що приблизно на 50 % 
вище за середнє значення цього показника в країнах ЧУЛПС. 

КоментаріРеімбурсація державою генериків і оригінальних 

лікарських засобів [EUR1, 2019]

(1) Конвертовано за курсом, встановленим на 31 грудня 2018 року
(2) Вакцини також класифікуються як оригінальні препарати, оскільки > 90 % усіх вакцин у країнах ЧУЛПС біологічні 
Джерело: IQVIA, Proxima Research

• В Україні найнижчі витрати держави на душу населення та 

найбільша частка генериків у державних витратах.

• Водночас в Україні держава реімбурсує приблизно 36 % лікарських 

засобів з категорії «Інші лікарські засоби», тобто препарати, що не 

мають або мають низьку доказову базу (харчові добавки, традиційні та 

натуральні засоби), що приблизно на 30 % більше, ніж у країнах ЧУЛПС.

• У результаті в Україні на відміну від європейських країн населення 

оплачує за власний кошт більшість інноваційних методів лікування.

• Частка генериків у державних закупівлях збільшилася у всіх країнах.

• Очікується подальше збільшення частки генериків у загальному 

обсязі структури державних закупівель у результаті підвищення 

доступності нових лікарських засобів з кращими профілями якості і 

безпеки та за нижчими цінами.

-4 % -2 % -3 % -3 % +1 % -5 %

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

0

50

100

150

200

250

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0
6%

100%

24%

4%

72%

Угорщина

71%

Чехія Латвія

23% 27%

67%

100%

37%

6%

57%

35%

6% 5%

Польща

24%

71%

Словаччина

48%

17%

100%

Україна

100% 100% 99%

– +3 % +1 % +2% +2% +4%

XX %

Значення

Обсяг

% євро1

3 найпопулярніших брендів у категорії «Інші» в Україні: 

• Реосорбілакт (Юрія-Фарм) — плазмозамінник для інфузій;

• Актовегін (Tакеда) — стимулятор регенерації тканин для 

інфузій;

• L-лізину есцинат (Артеріум) – вазопротекторний засіб для 

інфузій.
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ЦНС

Загальн. імовірна тривалість

життя при народженні1

ССЗ

Онкологія

Респіраторні 

захворювання

Гастроентерологія Інфекц. захв.

Ендокринологія

Опорно-руховий апарат

Інші

Джерело: Аналіз IQVIA, ВООЗ

Основні причини смертей і захворювань

Україна має найвищий показник смертності серед країн ЧУЛПС, при цьому основними 
причинами смертей є серцево-судинні та онкологічні захворювання.

Найпоширеніші причини смерті [показник на 100 тисяч людей]

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Найпоширеніші захворювання [DALY (роки життя, скориговані 

на непрацездатність), роки на 100 тисяч людей]

20
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0

5
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5%

7%

1%

7%

Чехія

29%

6%

35%

10%

33%

10%

28%

27%

6%

4%

Угорщина

6%

12%

1%

5%
5%

7%

43%

9%

5%

Словаччина

3%

Латвія

6%

5%

10%
7%8%

6%

4% 3%

6%

47%

6%

5%

Польща

25%

5%

1%

Україна

6%

18%

34

2%

5%

6%

22%
27%

2% 1%

6%

31%

11%

4%

34

7% 6%

26 27 26

37

ССЗ Опорно-руховий апаратРеспірат. захвор.

Інфекційні захворювання

Онкологія

ГастроентерологіяЦНС

Ендокринологія Інші
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889
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43

35
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1 324

52
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37

46

33

43
44

2428

Чехія Україна

46

29 28

Словаччина

51
42

51

38

1 249

1

Угорщина

4110

958

1 340

РокиКількість причин Роки
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Вакцини включені до категорії АТС-

системи «Протимікробні препарати» 

(J) (в Україні частка загальної 

державної реімбурсації становить 4 %)

(1) Конвертовано за курсом обміну, встановленим на 31 грудня 2018 року 
Джерело: IQVIA, Proxima Research

Структура системи державного фінансування за терапією (анатомо-терапевтичною класифікацією 
лікарських засобів ATC)

Фінансування державою лікарських засобів на душу 

населення [євро1, 2019]

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

XX — частка реімбурсації державою лікарських засобів

86 %

76 %

67 %

58 %

82 %

12 %

236

222

195

115

243

9

Чехія

Польща

Угорщина

Латвія

Словаччина

Україна

23%

28%

16%

21%

23%

17%

16%

11%

12%

15%

12%

10%

12%

12%

17%

14%

12%

4%

13%

13%

12%

9%

12%

7%

8%

7%

15%

12%

9%

28%

9%

11%

8%

6%

12%

24%

7%

4%

8%

13%

13%

15%

15%

16%

8%

5%

Польща

Україна

Чехія

5%Угорщина

Латвія

Словаччина

100%

Онкологія (L) Протиінф (J)

ЦНС (N)

Система травлення та

метаболізм (А)

CCЗ (С)

В (кров і кровотворні органи)

Система органів дихання (R)

інші

Частка державної фінансування лікарських засобів 

для лікування певних захворювань [євро1, 2019]

202

Середнє значення 
для Східної Європи

Фінансування державою лікарських засобів на душу населення в Україні у 22 рази нижча, 
ніж у країнах Східної Європи.
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Джерело: IQVIA, Світовий банк, Всесвітня організація охорони здоров'я

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

КПЕ системи охорони здоров'я в Україні та порівнюваних країнах 

Країна

Імов.

тривалість 

життя: 

чоловіки [роки, 

2019 розр.]

Імов. 

тривалість

життя: жінки

[роки, 2019

розрах.]

Смертність

[випадків на 1 

тис. населення]

Рівень 

народжувано-

сті

[дітей на жінку]

Дит.

смертність у 

віці до 1 року

[вип. на 1 тис.

живонар. дітей, 

2019 розр.]

Смертність від 

онкології 

[випадки на 100 

тис. населення]

Смертність від 

серцево-суд.

захв.

[вип. на 1 тис.

населення]

Щеплення на 

душу насел.

[євро1, 2019 

розр.]  

77

73

70

74

74

67

Чехія

Угорщина

Латвія

Польща

Словаччина

Ø 73

Україна

13.5

15.0

9.9

Ø 12

10.6

10.7

14.5

1.6

Ø 1.5

1.4

1.3

1.6

1.5

1.6

Ø 4.2

2.6

7.5

3.6

3.2

3.7

4.5

269

353

312

288

283

228

Ø 289

447

631

808

477

379

908

Ø 608.3

— включені в цілі 

національної системи 

охорони здоров'я 

— не включені в цілі 

національної системи охорони 

здоров'я

Коментарі

План дій МОЗ України, розроблений у 

2019 році з КПЕ системи охорони 

здоров'я (ще не реалізований):

• зниження показника поширеності 

захворювання:
o зниження кількості випадків 

інфекційних захворювань — на 

20 %;
o зниження кількості випадків 

серцево-судинних захворювань у 

пацієнтів працездатного віку на 

— 10 %;

• прискорення одужання:
o зниження середньої тривалості 

госпіталізації — на 20 %;
o зменшення кількості випадків 

зниження працездатності людини 

в результаті хвороби — на 10 %; 

• подовження тривалості життя:
o зниження рівня смертності — на 

5 %;
o збільшення імовірної тривалості 

життя — на 5 %.

Низький рівень смертності від онкологічних захворювань може 
бути зумовлений нижчою імовірною тривалістю життя (оскільки 
онкологічні захворювання в основному з'являються в старшому 

віці), нижчим рівнем діагностики і неправильним кодуванням 
причин смерті.
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Ø 80
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4.9

Ø 3.2

6.1

3.9

2.3

0.6

Країни ЧУЛПС мають стандартні ключові показники ефективності (КПЕ), тоді як в Україні 
більшість з них не застосовується, що призводить до погіршення показників з охорони 
здоров'я населення

Ключові показники ефективності системи охорони здоров'я (1/2)
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Ключові показники ефективності системи охорони здоров'я (2/2)

Поточний низький рівень фінансування лікарських засобів і низький рівень страхового 
покриття не дозволяє досягти співставних результатів в охороні здоров'я.

КоментаріПараметри, що впливають на КПЕ [2019 розрах.]

• Україна значно відстає порівняно з країнами ЧУЛПС за 

абсолютними показниками, такими як економічний розвиток, 

який важко поліпшити в короткостроковій або 

середньостроковій перспективі. 

• Проте такі параметри, як частка державних витрат на 

охорону здоров'я або частка оригінальних лікарських 

засобів у державних закупівлях та програмах з 

реімбурсації, перебувають під контролем Уряду й можуть 

бути поліпшені до європейського рівня.

• В Україні вжиті деякі заходи для поліпшення поточної 

ситуації:

o Реформа системи охорони здоров'я спрямована на 

підвищення державних витрат. З 2018 року 

впроваджується програма медичних гарантій: 5 % ВВП 

повинно використовуватися для фінансування програми, 

однак насправді цільовий показник 5 % не досягнуто;

o до 2023 року всі державні медичні закупівлі повинні 

бути включені в програму медичних гарантій;

o існує багато цільових програм Міністерства охорони 

здоров'я України, наприклад, орієнтованих на онкологічні 

або серцево-судинні захворювання, але всі вони не мають 

кількісних ключових показників ефективності (КПЕ).

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Країна Економічний 

розвиток

(ВВП/на душу 

населення)

[тис. євро1, 2019 

розр.]

Держ. частка 

витрат на ОЗ

[ %]

Частка лікар. 

засобів в ОЗ [%, 

2019 розр.]

Державна частка 

лікар. засобів

[%, 2019 розр.]

Частка іннов. 

ліків, реімбур-х 

державою] 

[%, 2019 розр.]

Чехія

Угорщина

Україна

Ø 27

Польща

Латвія

32.0Словаччина

27.4

34.0

29.8

29.6

8.5

(1) Конвертовано за курсом, встановленим на 31 грудня 2018 року 
Джерело: компанія IQVIA, Організація економічного співробітництва і розвитку, компанія Proxima Research
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66%

55%

70%

80%

42%

72%

67%

71%

Ø 59

57%

71%

17%

Ø 1

76%

86%

67%

58%

82%

12%

Ø 31

22%

30%

28%

27%

25%

52%

Параметри охорони здоров’я, на 

які можна впливати
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Джерело: Світовий банк, IQVIA

Результати / ключові показники ефективності системи охорони здоров'я

В Україні ймовірна тривалість життя при народженні найнижча, а показник смертності 
один з найвищих порівняно з країнами ЧУЛПС. 

Імовірна тривалість життя, чоловіки [роки]
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ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Імовірна тривалість життя, жінки [роки]
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Джерело: Світовий банк, IQVIA

Результати / ключові показники ефективності системи охорони здоров'я

Україна має найвищий показник дитячої смертності протягом першого року життя 
порівняно з країнами ЧУЛПС, рівень народжуваності в Україні дещо вищий, ніж в 
Угорщині, Словаччині та Польщі.

Рівень народжуваності [кількість дітей / жінка]
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Дитяча смертність у віці до одного року [випадки на 1 тисячу 

живонароджених дітей]
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ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
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Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я, Організація економічного співробітництва і розвитку

Результати / ключові показники ефективності системи охорони здоров'я

Україна має найвищий рівень смертності від серцево-судинних захворювань порівняно 
з країнами ЧУЛПС, але нижчий рівень смертності від онкологічних захворювань.

Смертність від серцево-судинних захворювань [на 100 тисяч 

населення]

Смертність від онкологічних захворювань [на 100 тисяч 

населення]

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
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Низький рівень смертності від 
онкологічних захворювань 

може бути зумовлений нижчою 
імовірною тривалістю життя 

(оскільки онкологічні 
захворювання в основному 

з'являються в старшому віці), 
нижчим рівнем діагностики і 

неправильним кодифікуванням 
причин смерті
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Джерело: Всесвітній банк, Євростат

Результати / ключові показники ефективності системи охорони здоров'я

Україна має найвищі показники втрати DALY (роки життя, скориговані за непрацездатністю) 
порівняно з країнами ЧУЛПС, що вказує на недосконалість системи охорони здоров'я.

DALY (роки життя, скориговані за непрацездатністю) 

[роки на 1 млн населення]

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Amenable mortality rate (прийнятний рівень смертності)

[віковий стандартизований коефіцієнт на 100 тисяч населення]
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Примітка: показник DALY (роки життя, скориговані за непрацездатністю) —

кількість років якісного (здорового) життя, втрачених унаслідок 

захворювання, настання непрацездатності або передчасної смерті.

Примітка: запобіжна смертність — це смерті від низки 

захворювань, наприклад діабету й апендициту, яким можна запобігти 

за умови ефективного і своєчасного надання медичної допомоги.
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ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Огляд систем охорони здоров'я

Спричинене нижчою економічною спроможністю фінансувати охорону здоров'я (у 3-4 рази нижчий показник ВВП на душу населення), 

відставання України (порівняно зі Східною Європою) у фінансуванні державою системи охорони здоров’я збільшується 

▪ Україна має нижчий економічний потенціал (ВВП на душу населення в Україні в 3—4 рази нижчий, ніж у Східній Європі);

▪ на додаток до низького економічного потенціалу охороні здоров'я приділяється недостатньо уваги: в Україні витрати на охорону здоров'я на душу 

населення в п'ять разів нижчі, ніж у Латвії та Польщі, у 7—9 разів нижчі, ніж в Чехії, Словаччині та Угорщині;

▪ частка лікарських засобів, що покриваються державою вдвічі менша, ніж у країнах Східної Європи (3,6 % від ВВП проти 4,5 % середнього значення у 

Східній Європі);

▪ Однією з причин, через які країна та Уряд приділяють менше уваги охороні здоров'я, є відсутність механізмів цільового фінансування охорони здоров’я 

(загальні податки в Україні у порівняння зі спеціалізованими страховими джерелами у порівнюваних країнах Східної Європи).

Витрати на лікарські засоби спрямовуються на найбільш поширені генерики або інші препарати без доведеної або з низькою доказовою базою, 

що не призводить до поліпшення клінічних результатів

▪ В Україні споживання лікарських засобів у три рази нижче, ніж у країнах ЧУЛПС;

▪ в Україні лише 12 % лікарських засобів покриваються державою, в той час як у порівнюваних країнах Східної Європи цей показник становить 74%;

▪ в Україні найнижчі державні витрати на душу населення та найбільша частка генериків у структурі державних витрат на лікарські засоби;

▪ показники вимірювання якості системи охорони здоров'я (тривалість життя, смертність, смертність при народженні тощо) є найнижчими в Україні; 

▪ основні витрати державного бюджету закупівель в Україні і країнах ЧУЛПС  направлені на лікування онкологічних, серцево-судинних, інфекційних 

захворювань і захворювань нервової системи.

Україна не має невизначених ключових показників кості роботи у сфері охорони здоров'я, що перешкоджає фокусуванню витрат.

▪ Усі країни ЧУЛПС мають КПЕ для відстеження ефективності системи охорони здоров'я. Однак, в Україні лише в 2019 році був створений  план дій МОЗ, 

що містить тільки 3 КПЕ охорони здоров'я: зниження захворюваності, прискорення одужання та збільшення тривалості життя.

▪ в Україні показники ефективності системи охорони здоров'я набагато гірші, ніж у країнах ЧУЛПС, що свідчить про недосконалість системи охорони 

здоров'я;

▪ в Україні найнижчий рівень вакцинації порівняно з країнами ЧУЛПС, незважаючи на те, що  вакцинація є пріоритетною метою Міністерства охорони 

здоров’я України;

▪ порівняно з країнами ЧУЛПС Україна має найнижчу очікувану тривалість життя при народженні та найвищі показники смертності, у тому числі 

дитячої смертності, смертності від серцево-судинних захворювань, смертності, якій можливо запобігти, і кількості років здорового життя, втрачених 

унаслідок настання непрацездатності або передчасної смерті в результаті захворювання.
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Інструменти доступу 
до інноваційних методів лікування
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Частка оригінальних препаратів (ОП) у державних закупівлях зростає разом з розвитком 
економіки. Україна прирівнюється до країн, що розвиваються.

Порівняльний аналіз

Країни, що розвиваються 

орієнтація в основному на генерики

Більш розвинуті країни 

сфокусовані на інноваційних ліках

• частка оригінальних препаратів — < 50 %

• частка генериків — приблизно 40 %

• частка оригінальних препаратів — > 50 %

• частка генериків — приблизно 20—25 %

Дані для порівняльного оцінювання країн (з 2019 року і дотепер, 

розподіл витрат держави на ЛЗ)

Дані для порівняльного оцінювання країн (з 2019 року і дотепер, розподіл витрат держави на ЛЗ)

17%
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25%
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Словаччина

XX % — зміна частки оригінальних препаратів в обсязі реімбурсації, що робиться 

державою, порівняння періоду з 2019 року і дотепер і 2011 року

-1 % -2 % -3 %-7 % +10 % +5 %

Джерело: IQVIA
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ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Інші Оригінальні препарати

генерики

-5 % -1 % -7 %-4 % -7 % -4 % -1 %-7 % -1 %

Генерики
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(1) Конвертовано за курсом, встановленим на 31 грудня 2018 року 
Джерело: IQVIA, Proxima Research

Реімбурсація державою оригінальних лікарських засобів

В Україні частка оригінальних препаратів у державних закупівлях є найнижчою, і вона 
знижується, тоді як у більшості референтних країн — зростає.

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Частка оригінальних лікарських засобів у структурі реімбурсації держави на душу населення [% / євро1, 2019]

— зростання / без змін / зниження частки оригінальних 

препаратів у структурі державних закупівель

2015

7%

24%
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4% 35%

24%

25%

69%

6%6%

2015

40%

23%

71%
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6%
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30%

63%

2015

102
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57%

27%

2015

4%

72%

6%

17%

4%

2019E

55%

2015

37%

2019E

23%

73%

149

71%

5%

205

2019E

28%

68%

2019E

31%

2015 2019E

17%

48%

67%

151

168

222

87

243

6

9

52%

генерики

Оригінальні препарати

Некатегоризовані

Чехія Угорщина Латвія Польща Словаччина Україна

Генерики
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Вакцини включені в категорію АТС-

системи «Протимікробні препарати» 

(J) (в Україні на вакцини припадає 20% 

всіх державних витрат на оригінальні 

препарати)(1) Конвертовано за курсом, встановленим на 31 грудня 2018 року 
Джерело: IQVIA, Proxima Research

Реімбурсація державою лікарських засобів за терапією (анатомо-терапевтичною класифікацією 
лікарських засобів ATC)

В Україні державні витрати на оригінальні лікарські засоби приблизно в 130 разів 
менші, ніж у країнах ЧУЛПС.

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Державні витрати на оригінальні препарати на душу 

населення [євро1, 2019]

170

157

99

66

172

1

Чехія

Латвія

Угорщина

Польща

Україна

Словаччина

27%

35%

21%

32%

29%

24%

14%

11%

11%

15%

11%

8%

7%

18%

16%

10%

42%

12%

14%

12%

7%

15%

13%

13%

11%

8%

10%

11%

8%

6%

12%

7%

8%

3%

7%

5%

7%

8%

11%

9%

11%

8%

13%

4%

Чехія

Угорщина

Латвія

Словаччина

Польща

5%

5%3%3%Україна

100%

Онкологія (L)

Протимікробні (J)

Нервова система (N) Серцево-судинна система (C)

Система органів дихання (R)

Кров і кровотворні органи (В)

Травна система і метаболізм (А)

Інші 

Структура державних витрат на лікування 

оригінальними препаратами [%, 2019]
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(1) Недоступні, нові ліки включають препарати без реєстраційного посвідчення 
Джерело: IQVIA, асоціації-члени Європейської федерації фармацевтичної промисловості та асоціації, які посилаються на інформацію, доступну в офіційних джерелах 
або отримують таку інформацію безпосередньо від компаній-членів

Показник доступності [%, 2018]

36%

60%

9%

20%

45%

9%

64%

40%

23%

80%

55%

91%

СловаччинаЧехія ПольщаУгорщина Латвія Україна

Дані відсутніДоступно

Не доступно1

Коментарі

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

Примітка: показник доступності — кількість нових лікарських засобів (тобто 

препаратів з умістом речовини, яка раніше не була доступна в Європі), що доступні для 

пацієнтів (мають реєстраційне посвідчення) у європейських країнах у 2018 році.

• Доступ пацієнтів до нових ліків дуже 

різниться в країнах ЧУЛПС. Найвища 

швидкість доступності в Угорщині, а 

найнижча — у Латвії та Україні.

• Показник доступності нових лікарських 

засобів значною мірою залежить від 

ефективності системи охорони здоров'я —

ефективності регулювання цін, прозорості 

системи охорони здоров'я, бар’єрів при 

виході на ринок і проблем фінансування 

системи охорони здоров'я.

Доступ пацієнтів до інноваційних методів лікування

Доступність інноваційних лікарських засобів в Україні найнижча — 9 % порівняно з 
країнами Європи

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
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Джерело: IQVIA, асоціації-члени Європейської федерації фармацевтичної промисловості та асоціації, які посилаються на інформацію, доступну в офіційних джерелах або отримують 
таку інформацію безпосередньо від компаній-членів

Доступ пацієнтів до інноваційних методів лікування

Серед країн ЧУЛПС середня затримка між видачею реєстраційного посвідчення і 
доступом пацієнтів коливається від приблизно 440 до близько 620 днів. Україна 
перебуває в межах цього діапазону.

Тривалість періоду затримки доступу до ринку (середня) Коментарі

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

Примітка: середній час між отриманням реєстраційного посвідчення та наданням пацієнтам доступу до 

препарату — період (кількість днів) з моменту отримання реєстраційного посвідчення в ЄС (або дійсного 

реєстраційного посвідчення в країнах, що не входять до ЄЕЗ) до дня завершення адміністративного процесу 

отримання післяреєстраційного дозволу.

• Середня затримка між отриманням 

реєстраційного посвідчення та доступом пацієнтів 

може значно відрізнятися залежно від країни.

• Країни з більшою кількістю доступних препаратів 

характеризуються швидшим доступом до 

препаратів   

• Пацієнти в країнах ЧУЛПС, зокрема в Угорщині та 

Латвії, отримують доступ до нових препаратів 

протягом 400—500 днів після отримання 

реєстраційного посвідчення, тоді як в Україні, 

Чехії, Польщі та Словаччині середня тривалість 

такого періоду перевищує 500 днів.

• Навіть у межах однієї країни існує велика 

різниця у швидкості доступу пацієнта до різних 

продуктів.

618

440

492

612

539 544

ПольщаЧехія Угорщина Латвія

Ø 541

Словаччина Україна

В середньому (днів)

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
препаратів характеризуються швидшим доступом до препаратів

препаратів характеризуються швидшим доступом до препаратів
характеризуються швидшим доступом до препаратів
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Переоцінка препарату на основі 

даних реальної клінічної 

практики

Поетапне впровадження на 

основі впливу на бюджет

Фіксована плата для пацієнта на 

визначену категорію діагнозів

1

2

3

Контроль за призначеннями
4

Заходи контролю за цінами / 

маржею5

Поліпшення 
процесу

Різні інструменти та рішення, які використовуються для поліпшення доступу до 
сучасних методів лікування

Фінансові 
рішення

Інструменти доступу до 
інноваційних методів лікування

Розподіл ризиків

Договори керованого доступу: 

фінансові

Договори керованого доступу: 

засновані на результаті

Договори керованого доступу: 

покриття лікування за умови 

збору доказів ефективності 

(ЗДЕ)

1

2

3

Окремий фонд для інноваційних 

методів лікування

Прозорий і ефективний спосіб 
оцінювання інноваційності 

Спрощена реєстрація / 
схвалення Європейського 
агентства з оцінки лікарських 
засобів і Управління з контролю 
за продуктами харчування та 
лікарськими засобами

1

2

3

Прискорений / паралельний 
розгляд4

Залучення зацікавлених сторін
5

Механізм 
контролю

Джерело: IQVIA

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Скорочення реімбурсації 

найдешевших генериків

Цільове збільшення бюджету на 
охорону здоров'я або частки 
(ВВП, державного бюджету 
тощо)

Податок на шкідливі для 
здоров'я продукти (тютюнові 
вироби / безалкогольні напої)

1

3

4

Механізми повернення коштів, 
наданих галузі (наприклад, 
додатковий податок для 
компенсації витрат на державну 
допомогу (clawback)

5

Співоплата, яку роблять 

пацієнти6

Правила утворення цін на 
генерики 2

Оцінка медичних технологій 
(ОМТ)6
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Джерело: IQVIA

Латвія:

• фінансові рішення;

• угоди з поділом ризиків 

(ДКД1);

• механізми контролю.

Словаччина:

• рішення з фінансування;

• механізми контролю.

Угорщина:

• фінансові рішення;

• угоди з поділом ризиків (ДКД1);

• механізми контролю.

Чеська Республіка:

• фінансові рішення;

• угоди з поділом ризиків (ДКД1);

• механізми контролю.

Польща:

• фінансові рішення;

• угоди з поділом ризиків (ДКД1);

• механізми контролю.

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

1. ОМТ — оцінювання медичних технолоігй, ДКД — договори керованого доступу

Країни Східної Європи переважно використовують механізми розподілу ризиків і 
вживають заходи для стримування витрат, у тому числі фінансові рішення та механізми 
контролю.

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Україна:

• фінансові рішення 

(початковий етап розвитку 

системи співоплати);

• у процесі розробка ОМТ1;

• у процесі розробка ДКД1.
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Переоцінка препарату на основі 

даних реальної клінічної 

практики

Поетапне впровадження на 

основі впливу на бюджет

Фіксована плата для пацієнта на 

визначену категорію діагнозів

1

2

3

Контроль за призначеннями
4

Заходи контролю за цінами / 

маржею5

Поліпшення 
процесу

Різні інструменти і рішення, які використовуються для поліпшення доступу до сучасних 
методів лікування

Фінансові 
рішення

Інструменти доступу до 
інноваційних методів лікування

Розподіл ризиків

Договори керованого доступу: 

фінансові

Договори керованого доступу: 

засновані на результаті

Договори керованого доступу: 

покриття лікування за умови 

збору доказів ефективності 

(ЗДЕ)

1

2

3

Окремий фонд для інноваційних 

методів лікування

Прозорий і ефективний спосіб 
оцінювання інноваційності 

Спрощена реєстрація / 
схвалення Європейського 
агентства з оцінки лікарських 
засобів і Управління з контролю 
за продуктами харчування та 
лікарськими засобами

1

2

3

Прискорений / паралельний 
розгляд4

Залучення зацікавлених сторін
5

Механізм 
контролю

Джерело: IQVIA

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Скорочення реімбурсації 

найдешевших генериків

Цільове збільшення бюджету на 
охорону здоров'я або частки 
(ВВП, державного бюджету 
тощо)

Податок на шкідливі для 
здоров'я продукти (тютюнові 
вироби / безалкогольні напої)

1

3

4

Механізми повернення коштів, 
наданих галузі (наприклад, 
додатковий податок для 
компенсації витрат на державну 
допомогу (clawback)

5

Співоплата, яку роблять 
пацієнти6

Правила утворення цін на 
генерики 2

Оцінка медичних технологій 
(ОМТ)6
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Механізми повернення коштів, наданих галузі, співоплата, і правило утворення цін на 
генерики широко використовуються для фінансування доступу до інноваційних 
методів лікування.

Джерело: IQVIA

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

Фінансові 

рішення
Характеристики інструмента

Наявність у Східній Європі

Чехія Угорщина Латвія Польща Словаччина

Правило утворення 

цін на генерики

• Відповідно до правила ціноутворення для генериків 

ціни на перші й подальші генерики на ринку 

підлягають знижкам або обмеженням щодо ліків 

референтної групи або патентованих оригінальних 

препаратів

Співоплата

• Пацієнти оплачують частково вартість ліків для 

амбулаторного лікування, включених у програму 

реімбурсації, і вартість загального медичного 

обслуговування

Механізми 

повернення коштів, 

наданих галузі:

наприклад, податок 

для компенсації 

витрат на державну 

допомогу (clawback)

• З продажу лікарських засобів у межах програми 

реімбурсації стягується податок для компенсації 

витрат на державну допомогу на основі ціни 

виробника на ліки з частково відшкодованою вартістю

• З продажу деяких лікарських препаратів може 

стягуватися податок для компенсації витрат на 

допомогу

✓

✓ ✓

✓

✓



✓ ✓



ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

✓ ✓ ✓ ✓

Інструменти втілення рішень з фінансування

✓
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Інструменти рішень з фінансування призначені для захисту і збільшення бюджету 
охорони здоров’я і забезпечення ширшого доступу до більш ефективних оригінальних 
ліків.

Джерело: Київська школа економіки

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

Фінансові 

рішення
Охоплення Застосовність Вплив

Правило утворення цін 

на генерики

• Генерики, що 

вийшли на ринок 

після 

оригінального 

лікарського 

засобу

• Ринкове середовище з сильною 

конкуренцією для забезпечення безпеки 

поставок лікарських засобів

• Визначення максимальних цін на перші й 

наступні генерики / біоеквівалентні лікарські 

засоби відповідно до заздалегідь визначених 

рівнів, наприклад -30 % для 1-го генерика, 

виведеного на ринок

Співоплата

• Рецептурні 

препарати для 

амбулаторних 

пацієнтів

• Структура рівнів доплат повинна 

забезпечувати баланс фінансової 

ефективності й доступності для 

пацієнтів

• Забезпечення балансу витрат бюджету й 

оплати за власні кошти

• Вплив залежить від різниці цін і рівня 

реімбурсації

• Зниження доступу до медичного 

обслуговування пропорційно до розміру 

доплати

Механізми повернення 

коштів, наданих галузі:

наприклад, податок для 

компенсації витрат на 

державну допомогу

(clawback)

• Рецептурні 

препарати

• Застосування в разі дуже агресивних 

заходів контролю за цінами для 

забезпечення конфіденційності 

фактичних договірних / узгоджених цін 

для захисту націнок виробників на 

інших ринках

• Надання коштів, вжиття заходів для зниження 

ризиків у разі перевищення витрат

• У разі референтного ціноутворення 

забезпечується захист конфіденційності 

реальних цін виробників

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
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Словаччина

• Початкова ціна на перший генерик, що виводиться 

на ринок, має бути на 45 % нижчою за ціну на 

оригінальний препарат;

• ціна на другий генерик має бути ще на 10 % 

нижчою за ціну на перший генерик, а ціна на третій 

генерик — ще на 5 % нижчою за ціну на другий 

генерик.

У країнах ЧУЛПС, окрім Латвії, до генериків застосовуються спеціальні правила 
ціноутворення.

Угорщина

• Ціна на генерик на момент виведення на ринок 

обмежується;

• Якщо для певного препарату ще не визначена група 

реімбурсації на основі референтного 

ціноутворення, ціна на генерик при випуску на ринок 

повинна мати верхню межу, встановлену щодо ціни

на оригінальний препарат, термін дії патенту на який 

закінчився. Верхня межа ціни залежить від того, чи є 

препарат генериком активного інгредієнта, що вперше 

виводиться на ринок, або його більш пізньої версії: 

• ЦПВ1 на перший генерик, що реалізується на 

ринку, не може перевищувати 60 % ЦПВ1 на 

патентовані оригінальні препарати, термін 

дії патенту на які закінчився;

• ціни на наступні генерики так само 

обмежуються щодо цін на попередні генерики, 

і така ситуація триває до тих пір, поки 

Національний фонд медичного страхування 

(NEAK) не створить групу референтних цін на 

нові активні інгредієнти;

• після визначення референтної ціни максимальна ЦПВ1

на будь-який лікарський засіб, у тому числі генерики (і 

відповідний оригінальний препарат, термін дії патенту 

на який закінчився у застосовних випадках), не може 

перевищувати певний рівень.

Чеська Республіка

• Ціни на генерики в Чехії є найнижчими в Європі;

• верхні межі реімбурсації генериків і біоеквівалентних 

лікарських засобів знижені відповідно до поправок до 

Закону про лікарські препарати, схвалених у листопаді 

2016 року, які набули чинності 1 квітня 2017 року;

• різниця ціни на перший генерик і ціни на 

оригінальний патентований препарат повинна бути 

40 %, а перший біоеквівалентний препарат повинен на 

момент виведення на ринок мати ціну, яка буде 

щонайменше на 30 % нижчою за ціну на 

референтний біологічний препарат.

Польща

• На генерики поширюються такі правила 

ціноутворення:

• ціна виробника (ЦПВ1) на перший генерик не 

може перевищувати 75 % від ЦПВ1 на 

патентований оригінальний препарат;

• ЦПВ1 на наступні генерики не може 

перевищувати ЦПВ1 на найдешевший

препарат з еквівалентним терапевтичним 

ефектом.

Правила
утворення цін
на генерики

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Латвія

• У Латвії немає правила утворення цін на 

генерики.

(1) ЦПВ — ціна продажу виробника
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Словаччина

• У червні 2003 року запроваджено доплату, яку робить 

пацієнт, розміром 50 словацьких крон/день (1,2 євро/день) 

за перебування в лікарні. Максимальний розмір знижки —

21 %, 50 % поширюється на перший і останній день 

перебування в лікарні.

• Що стосується генериків, то застосовується принцип 

найдешевшої пропозиції: найдешевший генерик класу 

підлягає повній або майже повній реімбурсації, до інших

генериків тієї самої групи ATC-системи застосовується 

така сама реімбурсація і фіксовані доплати. Фіксована 

доплата — різниця між ціною/реімбурсацією найдешевшої 

пропозиції і фактичною пропозицією іншого генерика.

• Це практично створює ситуацію, коли найдешевші 

генерики класу матимуть нульові або дуже низькі доплати, 

тоді як інші (на які встановлені занадто високі ціни під час 

застосування / надання пропозицій) будуть у невигідному 

становищі через вищі доплати, які будуть робити їх 

неконкурентоспроможними на ринку.

Доплати, які роблять пацієнти, застосовуються в усіх країнах ЧУЛПС, але на різних 
умовах.

Латвія

• Доплати включають загальнодоступні послуги, а 

також платежі за медичні послуги, надані приватними 

установами (або приватні страховки).

• Пацієнт оплачує різницю між вартістю препарату в 

аптеці (базова ціна) і сумою компенсації.

• Що стосується списку А, то пацієнт оплачує різницю 

між ціною призначеного лікарського засобу й 

референтною ціною в межах фармакотерапевтичної 

групи. Навіть тоді, коли компенсація становить 100 %, 

пацієнт платить 0,71 євро за рецепт. Вартість цих 

препаратів підлягає реімбурсації (за лікарняними

фондами), якщо вони були призначені лікарем, який має 

договір з лікарняним фондом.

Угорщина

• Пацієнти оплачують частково вартість ліків для амбулаторного лікування, включених у програму 

реімбурсації, і вартість загального медичного обслуговування.

• Нормативна реімбурсація: пацієнти оплачують 20 %, 45 % або 75 % вартості препарату.

• Реімбурсація, пов'язана з показаннями: пацієнти платять 0 % (при «платі за пакет» розміром

300 угорських форинтів), 10 %, 30 % або 50 % загальнодоступної ціни препарату. 

• За біологічні препарати, включені в систему реімбурсації на основі референтних цін, може стягуватися 

окремий збір.

• У системах, заснованих на активних інгредієнтах, або системах терапевтичного референтного 

ціноутворення застосовний рівень доплати розраховується на основі ціни референтного препарату.

Чеська Республіка

• Доплати за фармацевтичні препарати включалися в суму річного обмеження 

зборів з користувачів, якщо тільки рівень реімбурсації становив менше ніж 

30 % від максимальної ціни. При застосуванні системи референтного 

ціноутворення пацієнти повинні оплачувати різницю між реімбурсованою ціною і 

ціною на ліки, рівень якої перевищує поріг реімбурсації. 

• У теорії щонайменше один лікарський засіб у кожному кластері повинен 

підлягати реімбурсації в повному обсязі, щоб пацієнту не треба було робити 

жодних додаткових доплат. На практиці система складна, і велика кількість 

препаратів у кожному кластері (з показаннями для різних діагнозів) іноді означає 

недоступність для всіх показань препарату в повному обсязі

Польща

• Пацієнти повинні оплачувати частку вартості

багатьох ліків, на які поширюється реімбурсація.

• Доплата варіює від фіксованої суми до 50 % вартості.

• Немає доплат, які роблять пацієнти, за медичні послуги.

Співоплата

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
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Джерело: Організація економічного співробітництва і розвитку

Інструменти втілення рішень з фінансування: приклад

В Україні не існує жодних винятків для малозабезпечених людей, і вартість ліків, які 
призначають амбулаторним пацієнтам, пацієнти сплачують у повному обсязі.

Країна

Кількість

амбул. 

відвідувань

Ліки, призначені 

амбулаторним 

пацієнтам

Стаціонарне

обслуго-

вування

Вилучення Верхня межа 

Чехія ФД ФД ФД
Так, у тому числі

малозабезпечені
Ні

Угорщина Безкоштовно ФД + ВД + РЦ ФД + ВД
Так, у тому числі

малозабезпечені
Ні

Латвія ФД ФД + ВД + РЦ ФД
Так, у тому числі

малозабезпечені

Візити 

амбулаторних 

пацієнтів + 

госпіталізовані 

пацієнти

Польща Безкоштовно ФД + ВД + РЦ Безкоштовно
Так, але не для

малозабезпечених
Ні

Словаччина Безкоштовно ФД + РЦ Безкоштовно Ні
Рецептурні 

препарати

Україна Безкоштовно

Офіційно оплата не 

передбачена, але всі 

платять

Безкоштовно Ні Ні

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

Примітка: ФД — фіксована доплата, ВД — відсоткова доплата, РЦ — референтне ціноутворення, РП — рецептурні препарати для 

амбулаторних пацієнтів

Доплати, які роблять пацієнти, за країнами Коментарі

• Схема формування доплати є ключовим 

фактором, що впливає на фінансовий захист.

• Пільги для малозабезпечених людей є єдиною 

характеристикою схеми формування доплат, яка 

ефективно забезпечує доступ і фінансовий 

захист.

• Встановлення верхньої межі також забезпечує 

захист людей у разі її застосування до всіх 

доплат протягом довгого часу, а не коротких 

періодів, за конкретні товари або види послуг за 

умови їх досить низької вартості.

• На відміну від низьких фіксованих доплат при 

відсоткових доплатах фінансові ризики 

переходять від агентств із закупівлі до пацієнтів, 

які піддаються негативному впливу через 

неефективність системи охорони здоров'я.

• У правилах про доплати потрібно приділити увагу 

всім трьом варіантам (надання пільг, 

встановлення верхніх меж та визначення 

відповідного типу доплати), вони мають бути 

якомога простішими, щоб звести до мінімуму 

плутанину і забезпечити прозорість.

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
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Правила повернення коштів, наданих галузі, широко використовуються і є потужними 
інструментами обмеження витрат й отримання додаткового фінансування.

Латвія

• Повернення коштів у разі перевищення 

бюджету:

Латвія встановлює щорічний бюджет на 

фармацевтичні препарати з метою здійснення 

контролю за витратами і визначення фіксованої 

частки витрат на фармацевтичні лікарські 

засоби.

• Щорічна верхня межа витрат на фармацевтичні 

препарати встановлюється, якщо Національна 

служба здоров'я зафіксувала щорічне зростання 

більш ніж на 10 % обсягу продажів конкретних 

лікарських засобів або виробів медичного 

призначення, які були включені в програму 

реімбурсації протягом принаймні трьох років, 

знижки є обов’язковими (якщо тільки раніше не 

було підписано контракт про обсяг продажів або 

не були змінені умови призначення ЛЗ).

• Таким чином, підприємства галузі оплачують 

тільки частину витрат на забезпечення доступу 

до споживання.

Угорщина

• 20 % податок для компенсації витрат на державну 

допомогу, що стягується з продажу лікарських засобів з 

програми реімбурсації: з продажу лікарських засобів у 

межах програми реімбурсації стягується податок для 

компенсації витрат на державну допомогу на основі 20 % ціни 

ліків, частка вартості яких підлягає реімбурсації. Проте 

виробники можуть зменшити свої зобов'язання шляхом 

застосування схеми сплати податків для компенсації витрат 

на державну допомогу. Окрім того, звільняються від сплати 

виробники лікарських засобів, яким надано статус виробників 

ліків, що підлягають пільговій реімбурсації.

• Додатковий 10 % податок для компенсації витрат на 

державну допомогу на патентовані ліки, що

відпускаються за рецептом, сплачується на деякі ліки: 

патентовані рецептурні ліки, що відповідають усім вказаним 

нижче критеріям: 1) вартість ліків відшкодовувалася 

(підлягала реімбурсації) протягом принаймні шести років: 2) 

ліки не мають еквівалентних генериків у межах програми 

реімбурсації в Угорщині; 3) ціна на лікарський засіб становить

1 000 угорських форинтів або більше (ЦПВ1).

• Повернення коштів у разі перевищення бюджету. 

Виробники повинні покривати надлишкові витрати на 

фармацевтичні засоби для амбулаторних пацієнтів (тобто ті, 

що перевищують щорічний бюджет, встановлений урядом), 

понесені Національним фондом медичного страхування 

(NEAK) цього року. Повернення коштів призначаються 

відповідно до частки витрат кожного виробника на ліки з 

програми реімбурсації.

• Збори за торгових представників. Виробники

фармацевтичних препаратів зобов'язані платити збір 

розміром 10 млн угорських форинтів до Національного фонду

медичного страхування (NEAK) за кожного найнятого 

представника з продажу фармацевтичних препаратів.

Польща

• Верхня межа 17 %:

• застосовується, якщо щорічний бюджет 

реімбурсації ліків, що відпускаються тільки за 

рецептом лікаря, перевищує запланований 

бюджет, для якого встановлено верхню межу 

17 % від загального річного бюджету на охорону 

здоров'я.

• 50 % податок для компенсації витрат на державну 

допомогу:

• 50 % витрат Національного фонду охорони 

здоров'я (NFZ), що перевищують встановлену 

верхню межу. Сума коштів, що повертаються, 

розраховується шляхом множення кількості 

упаковок, необхідних для задоволення потреби 

пацієнтів (за оцінками, зробленими на основі 

середньомісячного попиту в умовах пропозиції в 

повному обсязі) на ЦПВ1, пропорційно до періоду 

часу і кількості, за якої не виконано зобов'язання 

з пропозиції.

Повернення коштів, 
наданих галузі 
(clawback tax)

• Податок для компенсації витрат на 
державну допомогу

• Платежі для торгових представників

• Повернення грошей за перевищення 
бюджету

(1) ЦПВ – ціна продажу виробника 
Джерело: IQVIA

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

Чеська Республіка

• Не вимагається повернення коштів, наданих галузі.

Однак запроваджені обмеження щодо призначення і 

обмеження пільг у вигляді повернення частини коштів з 

метою стримування зростання витрат. 

• Останнім часом платники вимагали встановлення 

верхніх меж бюджету для більшості діючих речовин, а 

також діючих речовин, уже доступних на ринку.

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
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Переоцінка препарату на основі 

даних реальної клінічної 

практики і ціноутворення на 

основі вигоди для споживача

Поетапне впровадження на 

основі бюджетного впливу

Фіксована плата для пацієнта на 

визначену категорію діагнозів

1

2

3

Заходи контролю призначення4

Заходи контролю за цінами / 

маржею5

Поліпшення 
процесу

Різні інструменти і рішення, які використовуються для поліпшення доступу до сучасних 
методів лікування

Рішення з 
фінансування

Інструменти доступу до 
інноваційних методів лікування

Розподіл ризиків

Договори керованого доступу: 

фінансові

Договори керованого доступу: 

засновані на результаті

Договори керованого доступу: 

страхове покриття методу або 

засобу лікування за умови збору 

доказів його ефективності 

(СЗДЕ)

1

2

3

Окремий фонд для інноваційних 

методів лікування

Прозорий і ефективний спосіб 
оцінювання інноваційності 

Спрощена реєстрація / 
схвалення Європейського 
агентства з оцінки лікарських 
засобів і Управління з контролю 
за продуктами харчування та 
лікарськими засобами

1

2

3

Прискорений / паралельний 
розгляд4

Залучення зацікавлених сторін5

Механізм 
контролю

Джерело: IQVIA

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Скорочення реімбурсації 

найдешевших генериків

Цільове збільшення бюджету на 
охорону здоров'я або частки 
(ВВП, державного бюджету 
тощо)

Податок на шкідливі для 
здоров'я продукти (тютюнові 
вироби / безалкогольні напої)

1

3

4

Механізми повернення коштів, 
наданих галузі (наприклад, 
додатковий податок для 
компенсації витрат на державну 
допомогу)

5

Доплата, яку робить пацієнт
6

Правило утворення цін на 
генерики 2

Оцінка медичних технологій 

(ОМТ)6
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Оцінювання медичних технологій, таких як нові лікарські препарати, обов'язково 
робиться перед реімбурсацією у всіх країнах ЧУЛПС.

Джерело: IQVIA

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

Поліпшення 

процесу
Характеристики інструмента

Доступність у країнах ЧУЛПС

Чехія Угорщина Латвія Польща Словаччина

Оцінювання медичних 

технологій (ОМТ)

Систематичне оцінювання властивостей і 

ефектів нових ліків, у тому числі доказів клінічної 

ефективності, безпеки, економічної ефективності 

та інших показників, з метою визначення прямих і 

передбачуваних наслідків, а також непрямих і 

непередбачених наслідків.

✓ ✓✓✓

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

✓

Поліпшення процесу
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Поліпшення 

процесу
Охоплення Застосовність Вплив

Оцінювання медичних 

технологій (ОМТ)

• Оригінальні або 

інноваційні 

препарати

• Впровадження в умовах, коли існують 

інші правила ціноутворення і в 

наявності достатні технічні можливості 

й розвинена інфраструктура.

• Відсутність суттєвих доказів впливу ОМТ на 

ціни.

• Мінімізація використання неефективних або 

шкідливих технологій.

• Економічно вигідні інвестиції в технології 

охорони здоров'я в межах кінцевих бюджетів.

• Надання чіткої інформації зацікавленим 

сторонам.

Оцінювання медичних технологій допомагає забезпечити співвідношення ціни і якості 
у витратах на оригінальні й інноваційні препарати і звести до мінімуму використання 
неефективних технологій

Джерело: Київська школа економіки

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 р.

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Поліпшення процесу
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Словаччина

• Немає спеціальної державної установи, відповідальної

за ОМТ у Словаччині.

• ОМТ усе ще перебуває на порівняно ранній стадії 

реалізації.

• Участь у Європейській мережі з оцінювання технологій 

охорони здоров'я значно покращила якість процесу 

ОМТ у Словаччині.

Оцінювання медичних технологій проводиться у всіх країнах ЧУЛПС, однак тільки в 
Угорщині та Польщі для цього існують окремі агентства.

Латвія

• У Латвії Національна служба здоров'я несе відповідальність за 

оцінювання та схвалення медичних технологій.

• Співвідношення «витрати / ефективність», аспекти безпеки 

(ризики і можливі побічні ефекти), потенційний вплив й

ефективність, вплив технології на здоров'я та якість життя 

пацієнта оцінює підрозділ економічних аспектів охорони здоров'я, 

технологій та протоколів клінічної практики Національної служби

здоров'я.

• З 2002 року всі нові ліки оцінюються відповідно до 

Загальнобалтійського керівництва з економічного оцінювання

лікарських засобів перед їх включенням до списку дозволених до 

застосування ліків у межах реімбурсації Національної служби 

здоров'я.

Угорщина

• Фармакоекономічні дані нових препаратів, 

представлені виробниками, передаються 

Національним фондом медичного страхування (NEAK) 

у Департамент оцінювання медичних технологій 

(ОМТ), що входить до складу Національного інституту 

фармації та харчування (OGYÉI).

• Департамент ОМТ оцінює ефективність / безпеку 

препарату, співвідношення «витрати / 

ефективність» і вплив на бюджет на додаток до 

інших чинників. Результат цього оцінювання бере до 

уваги Комітет зі схвалення технологій (TÉB) при 

Національному фонді медичного страхування (NEAK) 

при наданні рекомендації щодо реімбурсації.

• Відділ ОМТ також має інші обов'язки, наприклад

визначення сфери охоплення процесом ОМТ, розробку 

фармакоекономічних рекомендацій, розробку політики, 

спрямованої на стимулювання раціонального 

використання ресурсів, призначених для охорони 

здоров'я, він також зобов'язаний виконувати роботи у 

співпраці з іншими органами ОМТ у Європі.

Чеська Республіка

• Малоймовірно, що найближчим часом буде створено офіційний

орган, відповідальний за проведення ОМТ для дорогих 

лікарських засобів. Державна установа з нагляду за лікарськими 

препаратами (SÚKL) буде продовжувати робити розрахунки 

економічної ефективності й впливу на бюджет у процесі 

ціноутворення та оцінювання реімбурсації.

• Міністерство охорони здоров'я і Державна установа з нагляду за 

лікарськими препаратами (SÚKL) працювали над створенням 

комплексних посібників з проведення ОМТ на основі 

методологій, які застосовують відповідні органи в інших країнах 

Західної Європи.

• Згідно з наявними правилами, виробники повинні надавати дані 

фармакоекономічного аналізу, аналізу клінічної ефективності та 

аналізу впливу на бюджет на додаток до клінічних даних, що 

містяться в реєстраційному досьє, і ця інформація має бути 

достатньою для ухвалення рішень про реімбурсацію на поточний 

момент. 

Польща

• Агентство з оцінювання технологій охорони 

здоров'я і тарифних систем (AOTMiT) несе 

відповідальність за виконання економічного 

оцінювання нових ліків, які не мають 

альтернатив у програмі реімбурсації.

• Виробники нових лікарських засобів, які не 

мають терапевтичних альтернатив у програмі 

реімбурсації, повинні надавати таку інформацію: 

• аналіз впливу на бюджет (потрібен для 

всіх нових ліків);

• докази клінічної ефективності препарату;

• аналіз економічного впливу препарату на 

платників;

• аналіз раціональності, у якому 

наводяться рішення з реімбурсації для 

вивільнення державних коштів, якщо 

аналіз впливу на бюджет показує 

збільшення витрат на реімбурсацію 

Національного фонду охорони здоров'я 

(НФОЗ).

• Клінічні та економічні аналізи оцінює Агентство з 

оцінювання медичних технологій і тарифних 

систем (AOTMiT) перед ухваленням остаточного 

рішення про те, чи варто робити реімбурсацію 

препарату.

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Оцінювання 
медичних 

технологій (ОМТ)
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Переоцінка препарату на основі 

даних реальної клінічної 

практики і ціноутворення на 

основі вигоди для споживача

Поетапне впровадження на 

основі бюджетного впливу

Фіксована плата для пацієнта на 

визначену категорію діагнозів

1

2

3

Заходи контролю призначення4

Заходи контролю за цінами / 

маржею5

Поліпшення 
процесу

Різні інструменти і рішення, які використовуються для поліпшення доступу до сучасних 
методів лікування

Рішення з 
фінансування

Інструменти доступу до 
інноваційних методів лікування

Розподіл ризиків

Договори керованого доступу: 

фінансові

Договори керованого доступу: 

засновані на результаті

Договори керованого доступу: 

страхове покриття методу або 

засобу лікування за умови збору 

доказів його ефективності 

(СЗДЕ)

1

2

3

Окремий фонд для інноваційних 

методів лікування

Прозорий і ефективний спосіб 
оцінювання інноваційності 

Спрощена реєстрація / 
схвалення Європейського 
агентства з оцінки лікарських 
засобів і Управління з контролю 
за продуктами харчування та 
лікарськими засобами

1

2

3

Прискорений / паралельний 
розгляд4

Залучення зацікавлених сторін
5

Механізм 
контролю

Джерело: IQVIA

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Скорочення реімбурсації 

найдешевших генериків

Цільове збільшення бюджету на 
охорону здоров'я або частки 
(ВВП, державного бюджету 
тощо)

Податок на шкідливі для 
здоров'я продукти (тютюнові 
вироби / безалкогольні напої)

1

3

4

Механізми повернення коштів, 
наданих галузі (наприклад, 
додатковий податок для 
компенсації витрат на державну 
допомогу (clawback tax)

5

Доплата, яку роблять пацієнти
6

Правило утворення цін на 
генерики 2

Оцінювання медичних 
технологій (ОМТ)6
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Усі країни ЧУЛПС уклали угоди про доступ до ринку інноваційних засобів з 
виробниками нових лікарських засобів.

Джерело: IQVIA

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

Угода з 

поділом 

ризиків

Опис угоди

Наявність у країнах ЧУЛПС

Чехія Угорщина Латвія Польща Словаччина

Фінансові ДКД
Рівень цін і характер реімбурсації ґрунтуються на 

фінансових міркуваннях і не пов'язані з клінічною 

ефективністю препаратів.

ДКД засновані на 

результаті

Рівень цін або характер реімбурсації пов'язані з 

майбутніми показниками, що в результаті мають 

демонструвати зміну стану пацієнта, клінічні результати, 

ефективність, переносимість, дозування, вигоди, 

наслідки, вплив на якість життя або клінічне 

використання.

Страхове покриття 

методу або засобу 

лікування за умови 

збору доказів 

ефективності (ЗДЕ)

Рішення про реімбурсацію, обов'язковою умовою 

схвалення якого є збір даних додаткових досліджень 

на рівні популяції після виходу препарату на ринок (з 

попередньою реімбурсацією) для забезпечення покриття 

або підтримки ціноутворення.

✓

✓

✓✓

✓

✓

✓✓✓ 





ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Угода з поділом ризиків, договори керованого доступу
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Угода з поділом 

ризиків
Охоплення Застосовність Вплив

Фінансові ДКД

• Дорогий препарат з 

високим впливом 

на бюджет і 

низькою клінічною 

невизначеністю

• Поширюються на нові і часто дорогі 

технології, що характеризуються значним 

рівнем невизначеності.

• Простота використання інструмента, потребує 

вміння вести переговори та нормативно-

правову базу.

• Обмеження бюджетних витрат на ліки з 

невизначеним / нестабільним споживанням.

ДКД засновані на 

результаті

• Дорогий препарат з 

невизначеністю 

ефекту / популяції 

або сильним 

впливом на 

бюджет

• Поширюються на нові і часто дорогі 

технології, що характеризуються значним 

рівнем невизначеності.

• Впроваджуються в умовах, коли існують інші 

правила ціноутворення і в наявності достатні 

технічні можливості і розвинена 

інфраструктура.

• Сприяння якнайшвидшому забезпеченню 

доступу для пацієнтів.

• Зниження ризику впливу на бюджет клінічної 

невизначеності.

Страхове покриття методу 

або засобу лікування за 

умови збору доказів 

ефективності (ЗДЕ)

• Дорогий препарат з 

невизначеними 

ефектами / 

популяцією або 

сильним впливом 

на бюджет

• Застосується, коли немає значної кількості 

доказів, але є висока необхідність у лікуванні 

(в умовах, коли потрібно зберегти життя).

• Потребує підготовчих робіт перед випуском на 

ринок (збір даних про наявні клінічні 

випробування, попередньо схвалені 

препарати тощо).

• Сприяння якнайшвидшому забезпеченню 

доступу для пацієнтів.

Метою угод з поділом ризиків є захист державного бюджету в разі використання 
оригінальних й інноваційних препаратів з невизначеним споживанням і клінічними 
ризиками.

Джерело: Київська школа економіки

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року
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Угода з поділом ризиків, договори керованого доступу
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Угоди з 
поділом 
ризиків 

Словаччина

Види угод з поділом ризиків:

• ще не виконано жодної угоди.

Обґрунтування реалізації в майбутньому:

• зараз обговорюється можливість 

запровадження такого інструмента, як 

укладання угод з поділом ризиків при 

виведенні на ринок нових 

фармакологічних продуктів і технологій 

між їхніми виробниками та продавцями / 

провайдерами, на додаток до інших змін у 

законодавстві про реімбурсацію для

забезпечення поліпшення доступу до нових

ліків.

Країни ЧУЛПС застосовують різні види угод з поділом ризиків для полегшення доступу 
до нових ліків.

Латвія

Види угод з поділом ризиків:

• пов’язані з фінансуванням:

o знижки;

o угоди про зниження ціни

на ліки за обсягу продажу, 

вищого за певний пороговий рівень; 

• пов’язані з клінічними результатами.

Обґрунтування реалізації: 

• угоди з поділом ризиків призначені для реімбурсації 

витрат на придбання лікарських засобів і медичних 

приладів для амбулаторного лікування;

• метою угод є пом'якшення впливу високих цін, 

невизначеностей ефективності витрат і доданої 

вартості.

Угорщина

Види угод з поділом ризиків:

• пов’язані з фінансуванням:

o знижки;

o угоди про зниження 

ціни на ліки за обсягу 

продажу, вищого за певний 

пороговий рівень;

• пов’язані з клінічними результатами.

Обґрунтування реалізації: 

• пом'якшення впливу на бюджет;

• пом'якшення невизначеності клінічної значущості;

• конфіденційний спосіб управління ціною.

Чеська Республіка

Види угод з поділом ризиків:

• пов’язані з фінансуванням:

o знижки;

o угоди про зниження ціни на ліки за обсягу

продажу, вищого за певний пороговий рівень;

• пов'язані з клінічними результатами;

• страхове покриття методу або засобу лікування за умови збору доказів його 

ефективності (СЗДЕ).

Обґрунтування реалізації:

• розширення доступу до нових методів лікування зі стримуванням витрат. Закон 

про витрати на обов'язкове медичне страхування. Не містить конкретні положення, 

що стосуються інноваційних угод, але визнає, що стійке фінансування охорони 

здоров'я є невід'ємною частиною інтересів суспільства в галузі охорони здоров'я.

• Той самий закон запроваджує положення про розвиток страхового покриття за 

умови збору доказів ефективності «інноваційних лікарських засобів» («VILPs» 

(високоінноваційні лікарські засоби).

Польща

Види угод з поділом ризиків:

• пов’язані з фінансуванням:

o знижки;

o угоди про зниження ціни

на ліки за обсягу продажу,

вищого за певний пороговий рівень; 

• пов’язані з клінічними результатами.

Обґрунтування реалізації:

• покращене контрольоване впровадження нових і дорогих 

лікарських засобів у систему реімбурсації;

• збільшення і поліпшення доступу пацієнтів до ліків і інших продуктів;

• підвищення фінансової стійкості системи реімбурсації;

• підвищення гнучкості ціноутворення і політики реімбурсації.

o повернення коштів;

o пакетні угоди;
o повернення коштів;

o повернення коштів;

o безкоштовні дози;

o повернення коштів;

o пакетні угоди;

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
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Переоцінка препарату на основі 

даних реальної клінічної 

практики й ціноутворення на 

основі вигоди для споживача

Поетапне впровадження на 

основі бюджетного впливу

Фіксована плата для пацієнта на 

визначену категорію діагнозів

1

2

3

Заходи контролю призначення4

Заходи контролю за цінами / 

маржею5

Поліпшення 
процесу

Різні інструменти і рішення, які використовуються для поліпшення доступу до сучасних 
методів лікування.

Рішення з 
фінансування

Інструменти доступу до 
інноваційних методів лікування

Розподіл ризиків

Договори керованого доступу: 

фінансові

Договори керованого доступу: 

засновані на результаті

Договори керованого доступу: 

страхове покриття методу або 

засобу лікування за умови збору 

доказів його ефективності 

(СЗДЕ)

1

2

3

Окремий фонд для інноваційних 

методів лікування

Прозорий і ефективний спосіб 
оцінювання інноваційності 

Спрощена реєстрація / 
схвалення Європейського 
агентства з оцінки лікарських 
засобів і Управління з контролю 
за продуктами харчування та 
лікарськими засобами

1

2

3

Прискорений / паралельний 
розгляд4

Залучення зацікавлених сторін
5

Механізм 
контролю

Джерело: IQVIA

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року
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Скорочення реімбурсації 

найдешевших генериків

Цільове збільшення бюджету на 
охорону здоров'я або частки 
(ВВП, державного бюджету 
тощо)

Податок на шкідливі для 
здоров'я продукти (тютюнові 
вироби / безалкогольні напої)

1

3

4

Механізми повернення коштів, 
наданих галузі (наприклад, 
додатковий податок для 
компенсації витрат на державну 
допомогу)

5

Доплата, яку роблять пацієнти6

Правило утворення цін на 
генерики 2

Оцінювання медичних 
технологій (ОМТ)6
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Усі країни ЧУЛПС використовують інструменти механізму контролю, які включають 
регулювання цін (контроль за цінами), бюджетні обмеження та заходи контролю 
призначення.

Джерело: IQVIA

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

Інструменти 

механізму 

контролю

Основні характеристики інструментів

Наявність у країнах ЧУЛПС

Чехія Угорщина Латвія Польща Словаччина

Контроль за цінами /

маржею

• Застосовується референтне ціноутворення, тобто продажна 

ціна, запропонована виробником, не повинна перевищувати 

найнижчу ціну продажу виробника (ЦПВ) на той самий 

препарат у Європейській економічній зоні.

• Іншим способом контролю за цінами можна вважати програму 

«Вишеградської четвірки», пов'язану зі зниженням цін й 

умовами реімбурсації. Інноваційні ліки проти раку й орфанні 

препарати, імовірно, будуть першими ліками, ціни на які 

обговорюватимуться групою.

Контроль за 

призначенням

• Уряд має низку інструментів, що дозволяють впливати на 

звички лікарів, які мають стосунок до призначення препаратів, 

наприклад призначення із зазначенням міжнародного 

непатентованого найменування (МНН), система «Світлофор», 

квоти на призначення тощо.

✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

ІНСТРУМЕНТИ ДОСТУПУ ДО ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

Інструменти механізму контролю

✓ ✓ ✓
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Інструменти 

механізму контролю
Охоплення Застосовність Вплив

Контроль за цінами /

маржею

• Може 

застосовуватися 

для всіх лікарських 

препаратів / 

спеціалізованих 

списків (наприклад, 

перелік життєво 

важливих 

лікарських засобів) 

або інших 

препаратів

• Референтне ціноутворення має ефективний вплив 

тільки тоді, коли існують великі відмінності в цінах 

на ліки в цьому пулі компараторів.

• Застосування до генериків й оригінальних 

лікарських засобів, використання в низці механізмів 

ціноутворення. 

• Ефективність та легке застосування механізму 

контролю за цінами.

• Медіанне відносне зниження сукупних 

витрат на лікарські засоби на 18 % після 

першого року (-50 % - +3 %). 

Контроль призначення
• Рецептурні 

препарати

• Застосування за наявності стандартизованих 

рекомендацій з лікування.

• Через високу потребу в ресурсах для впровадження 

є найбільш ефективним і важливим для дорогого 

лікування.

• Мінімізація призначення надлишкової 

кількості ліків, надмірного використання 

ліків або призначення позабюджетних 

ліків для забезпечення таким чином 

контролю за витратами (верифікація 

розрахунку потреби в ЛЗ дозволила 

зекономити -10% на централізованих 

закупівлях, проєкт МОЗ та Київської 

школи економіки, 2019).

Інструменти механізму контролю в ЧУЛПС дозволяють знизити й контролювати ціни 
на ліки і збільшувати покриття пацієнтів необхідним лікуванням.

Джерело: Київська школа економіки

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року
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Інструменти механізму контролю
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Регулювання цін
Словаччина

• Ціни на фармацевтичні продукти 

знижуються майже безперервно, що 

робить словацький ринок одним з 

найдешевших у Східній Європі, і ми 

вважаємо цей ринок найдешевшим у

Європі.

• Референтне ціноутворення. Комітет з 

питань реімбурсації в процесі реімбурсації 

(1—2 рази на рік) оцінює користь для 

здоров'я / фармакоекономічний профіль 

препарату й ухвалює рішення про рівень

реімбурсації. Що стосується інноваційних 

продуктів, то Комітет з питань реімбурсації 

ухвалює своє рішення про реімбурсацію на 

основі даних доказової медицини.

• Словаччина бере участь у спільній 

програмі Центральної Європи, пов'язаній зі 

зниженням цін й умовами реімбурсації 

лікарських засобів (разом з країнами так 

званої «Вишеградської четвірки»).

Усі країни ЧУЛПС використовують інструменти механізму контролю, які включають 
регулювання цін (контроль за цінами), бюджетні обмеження та заходи контролю 
призначення.

Латвія

• Для лікарських засобів, включених до списку дозволених до 

застосування ліків, переговори про ціни проводяться між Агентством 

утворення цін на лікарські засоби і реімбурсації і виробниками. Для 

лікарських засобів, невключених до переліку ліків, що підлягають 

реімбурсації, ціни формуються на основі цін виробника з додаванням 

обмеженої націнки оптовиків і аптек.

Угорщина

• Референтне ціноутворення. Запропонована РЦВ1 не повинна перевищувати найнижчу РЦВ1 на той 

самий препарат у Європейській економічній зоні. До препаратів для використання в лікарнях можуть 

застосовуватися ті самі процедури ціноутворення й реімбурсації, що й до лікарських засобів з програми 

реімбурсації, але фактичні ціни визначаються шляхом проведення переговорів між постачальниками і 

Національним фондом медичного страхування (NEAK)2 / лікарнями (або окремо, або в межах державної 

програми централізованих закупівель). Існують обмеження цін на генерики, біоеквівалентні препарати 

щодо цін на оригінальні лікарські препарати, термін дії патенту на які закінчився.

• Угорщина бере участь у спільній програмі Центральної Європи, пов'язаній зі зниженням цін й умовами 

реімбурсації лікарських засобів (разом з країнами так званої «Вишеградської четвірки»).

Чеська Республіка

Державна установа з нагляду за лікарськими препаратами 

(SÚKL) несе відповідальність за рішення, що стосуються 

реімбурсації, й ОМТ, включаючи розрахунок рентабельності 

препаратів. У травні 2017 року об'єднання медичних 

страхових компаній опублікувало за погодженням з 

Державною установою з нагляду за лікарськими препаратами 

(SÚKL) методику перегляду порогу інкрементного коефіцієнту 

«витрати-ефективність» (ICER) до 1,2 млн чеських крон (з 

1,38 млн євро згідно з указом). Виробники, можливо, не 

бажатимуть знижувати ціни до рівнів, які вимагає нова

методологія, що може призводити до затримок. Однак 

відповідно до розділу 16 може бути надана тимчасова 

реімбурсація на дуже дорогі ліки. Окремі лікарні мають право 

ухвалювати рішення про бюджет, що виділяється для 

використання лікарських засобів.

Польща

• Референтне ціноутворення. Фіксована РЦВ1 встановлюється для всіх 

ліків, що призначаються і включені в програму реімбурсації, для сектора 

роздрібної торгівлі шляхом проведення переговорів про ціни між 

Міністерством охорони здоров'я та виробниками. Ціни інноваційних 

лікарських засобів обговорюються з урахуванням таких факторів, як ціни 

в інших країнах ЄС, вплив на бюджет й ефективність витрат. Ціни на 

нові препарати з щонайменше однією альтернативою з еквівалентним 

терапевтичним ефектом на ринку не можуть перевищувати 75 % від 

РЦВ альтернативного препарату; або, якщо є кілька альтернатив, ціна 

не може перевищувати РЦВ1 референтного препарату в тій самій групі 

реімбурсації на основі референтних цін.

• Обговорення цін. Регулярне зниження цін відбувається за допомогою 

оновлень списку ліків, що підлягають реімбурсації. У лікарняному секторі 

проводяться переговори про РЦВ між Міністерством охорони здоров'я і 

виробником: лікарні можуть проводити (і проводять) переговори з 

постачальниками про зниження цієї максимальної РЦВ1.

• Польща бере участь у спільній програмі Центральної Європи, пов'язаній 

зі зниженням цін й умовами реімбурсації лікарських засобів, разом з 

Угорщиною, Литвою та Словаччиною (країнами так званої 

«Вишеградської четвірки»). Інноваційні ліки проти раку й орфанні 

препарати, імовірно, будуть першими ліками, ціни на які 

обговорюватимуться групою.

(1) РЦВ — роздрібна ціна виробника; (2) Національний фонд медичного страхування в Угорщині
Джерело: IQVIA
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Контроль за 
призначенням

Усі країни ЧУЛПС використовують інструменти механізму контролю, які включають 
регулювання цін (контроль за цінами), заходи контролю призначення і бюджетні 
обмеження.

Польща

• Лікарі можуть призначати за раз максимально

п'ять різних лікарських засобів. Однак заходи 

контролю призначення слабкі, відсутні обмеження 

щодо призначення лікарем або офіційні керівні 

принципи призначення препаратів.

• Призначення із зазначенням міжнародного 

непатентованого найменування (МНН) дозволено 

в Польщі.

Чеська Республіка

• Останнім часом платники (медичні 

установи) вимагали встановлення верхньої 

межі бюджету для більшості діючих 

речовин, а також діючих речовин, уже 

доступних на ринку.

• Немає жодних покарань для лікарів, які 

відхиляються від правил призначення. 

Лікарні готові вести переговори з 

виробниками про угоди про зниження ціни 

на ліки за обсягу продажу, вищого за певний

пороговий рівень. У межах угод з 

компаніями лікарні розраховують отримати 

повернення коштів для покриття штрафів, з 

якими вони стикаються, якщо перевищують 

річний бюджет на ліки.

• Збір, що стягується з розрахунку на 

одного пацієнта: добре сприймається 

особливо дрібними платниками — немає 

негативного впливу на потенційні 

можливості ринку, і компанія не піддається 

ризикам поширеності, що перевищують 

очікувані ризики.

• Призначення із зазначенням міжнародного 

непатентованого найменування (МНН) є 

обов'язковим у Чеській Республіці.

Угорщина

• Немає бюджетів призначень для лікарів. Проте 

Національний фонд медичного страхування 

(NEAK) має низку інструментів, що дозволяють 

впливати на звички лікарів, які мають 

стосунок до призначення препаратів: система 

«Світлофор», квоти на призначення.

• Система «Світлофор». У програмному 

забезпеченні, яке використовується лікарями для 

призначень, передбачена система кольорового 

кодування типу «світлофор» для заохочення 

лікарів призначати найдешевші ліки і/або 

«преференційні» ліки, яким надається перевага, з 

певної групи ліків з референтними цінами, що 

підлягають реімбурсації.

• Квоти на призначення. Застосовуються квоти на 

призначення біологічних препаратів, згідно з 

якими лікарі повинні призначати мінімальний 

відсоток «преференційних» (тобто більш 

дешевих) біологічних лікарських засобів.

• Призначення із зазначенням міжнародного 

непатентованого найменування (МНН) дозволено 

в Угорщині (пілотний проєкт для статинів).

(1) ЦПВ —ціна продажу виробника 
Джерело: IQVIA
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Словаччина

• Призначення із зазначенням міжнародного 

непатентованого найменування (МНН) є 

обов'язковим для окремих речовин у Словаччині 

і забороненим щодо інших речовин.

Латвія

• Призначення із зазначенням міжнародного 

непатентованого найменування (МНН) дозволено 

в Латвії.

• Відповідно до постанови № 899 призначення із 

зазначенням міжнародного непатентованого 

найменування (МНН) є обов'язковим для 

пацієнтів, що раніше не отримували препарат, 

коли лікар прописує лікарський засіб зі списку А у 

межах програми реімбурсації.
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Польща й Угорщина випереджають країни ЧУЛПС у використанні інструментів для 
доступу до інноваційних методів лікування, Латвія перебуває на шляху подальшого 
розвитку

Джерело: IQVIA
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Інструменти країн ЧУЛПС для забезпечення доступу до розгляду інноваційних методів лікування

Інструменти

Відсутні інструменти / наявні

інструменти реалізуються не в 

повному обсязі

Доступні деякі інструменти / наявні 

інструменти розроблені в 

неповному обсязі

Більшість інструментів розроблені 

та впроваджені в повному обсязі

Рішення з 
фінансування

Поліпшення 
процесу

Розподіл ризиків

Механізм 
контролю

Поліпшення 
процесу
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Рекомендації для України
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Доступні інструменти застосовуються до оригінальних препаратів і генериків з метою 
забезпечення економії бюджетних коштів, розширення доступу до інноваційних методів 
лікування та поліпшення результатів лікування.

Джерело: IQVIA, Київська школа економіки
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Інструменти доступу до інноваційних методів лікування

Рішення з 
фінансування

Механізм 
контролю

Поліпшення 
процесу

Розподіл 
ризиків

Оригінальні препарати

Генерики

Група 

продуктів

Типи 

інструментів

Основні 

переваги

• пов'язані з фінансуванням

• пов'язані з результатами 

діяльності

• оцінювання медичних технологій 

(ОМТ)

• контроль за націнками*

• електронне призначення 

рецептурних препаратів

• правило утворення цін на генерики

• доплата, яку робить пацієнт

• економія бюджету завдяки 

лікам з невизначеним / 

нестабільним споживанням

• забезпечення якнайшвидшого 

доступу до передових методів 

лікування

• мінімізація ризиків і зменшення 

впливу на бюджет у випадку 

клінічної невизначеності

• мінімізація використання 

неефективних або шкідливих 

технологій

• економічно вигідні інвестиції в 

технології охорони здоров'я в 

межах обмежених бюджетів

• надання чіткої інформації 

зацікавленим сторонам

• зниження кумулятивних витрат 

на ліки на 18 % після першого 

року (-50 % — +3 %) здійснення 

контролю за цінами

• мінімізація призначення 

надлишкової кількості ліків, 

надмірного використання ліків або 

призначення позабюджетних ліків 

для забезпечення у такий спосіб 

контролю за витратами

• зниження витрат протягом 

короткого періоду часу

• збільшення бюджету завдяки 

зниженню поточних витрат, які 

мають бути виділені на інноваційні 

методи лікування, і забезпечення 

таким чином поліпшення 

результатів для популяції

• розширення доступу до 

інноваційних методів лікування

• надання коштів, вжиття заходів 

для зниження ризиків у разі 

перевищення витрат

Інструменти, що застосовуються до генериків, дозволять отримати додатковий бюджет завдяки зниженню цін і впровадженню 

механізму контролю, що буде застосовуватися до високоефективних інноваційних методів лікування. 

* Заходи контролю за націнками оптовиків і аптек, не включають контроль націнок на ціни виробника
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Рекомендовані інструменти сприятимуть усуненню наявних прогалин в українській 
системі охорони здоров'я і розширенню доступу до інноваційних методів лікування.

* Середній показник серед країн ЧУЛПС
** Заходи контролю за націнками оптовиків і аптек, не включають контроль націнок на ціни виробника
Джерело: IQVIA, Київська школа економіки
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

Чинники, що обмежують доступ до інноваційних методів лікування в Україні

Низький рівень 

фінансування

1

Стримуючі фактори / прогалини

▪ Тільки 12 % фармацевтичних препаратів покривається державним 

коштом, у країнах ЧУЛПС — приблизно 74 % 

▪ В Україні державні витрати на душу населення найнижчі, украй низькі 

витрати на оригінальні препарати, а на решту продуктів припадає 

приблизно 40 %

▪ Нецільові джерела фінансування охорони здоров'я (оподаткування в 

Україні) і спеціальні страхові джерела в країнах ЧУЛПС

▪ Правило утворення цін на генерики, заходи контролю 

за цінами / націнками**, електронне призначення 

рецептурних препаратів мають на меті:

▪ створення фіскального простору в межах 

поточного бюджету для збільшення 

використання інноваційних методів лікування;

▪ мінімізацію призначення надлишкової кількості 

ліків, надмірного використання ліків або 

призначення позабюджетних ліків, щоб таким 

чином забезпечити контроль за витратами.

▪ Поточні державні витрати орієнтовані на найдешевші генерики без 

врахування результатів лікування

▪ Вузьке охоплення теперішнім департаментом ОМТ (не робиться економічне 

оцінювання, розглядаються тільки медичні аспекти)

▪ Доступність інноваційних лікарських засобів в Україні найнижча — 9 % 

порівняно з країнами ЧУЛПС (до 60 %)

▪ Договори керованого доступу дозволять: 

▪ розширити доступ до інноваційних методів 

лікування;

▪ мінімізувати ризики і зменшити вплив на 

бюджет у випадку клінічної невизначеності;

▪ зекономити бюджет за рахунок ліків з 

невизначеним / нестабільним споживанням.

▪ Показники якості системи охорони здоров'я (тривалість життя, смертність, 

смертність при народженні тощо) є найнижчими в Україні

▪ Країни ЧУЛПС мають стандартні ключові показники ефективності (КПЕ), тоді

як в Україні більшість з них не застосовується, що призводить до погіршення 

показників заходів з охорони здоров'я населення

▪ Відсутність КПЕ призводить до поганих клінічних результатів (імовірна

тривалість життя — 67 / 73* роки для чоловіків і 77 / 80* років для жінок, 

дитяча смертність у віці до одного року — 7,5 і 4,2*, смертність від серцево-

судинних захворювань — 908 і 608* тощо)

▪ Оцінювання медичних технологій (ОМТ) допоможе

забезпечити доступ до інноваційних методів 

лікування

▪ ОМТ оцінює докази КЛІНІЧНОЇ ефективності, безпеки та 

економічної ефективності, які повинні включати влив 

різних КПЕ

Поточний стан / опис Рекомендовані інструменти для усунення прогалин

Нецільові витрати
2

Відсутність ключових 

показників ефективності

3
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Впровадження інструментів політики ціноутворення дозволить заощадити до 90 млн 
євро щорічно поточного державного бюджету, що дорівнює 25—30 % поточного 
державного бюджету на лікарські засоби

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Ціновий індекс на генерики* за станд. одиницю, що покриваються в державній 

програмі реімбурсації
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Чехія ПольщаЛатвіяУгорщина Словаччина Україна

євро

Альтернативна економія розміром приблизно 
80—90 млн євро на рік,

якщо використовувати політики ціноутворення

Інструменти: правило утворення цін на генерики, 

міжнародне референтне ціноутворення (регулювання 

цін), заходи контролю за націнками (оптовики / 

аптеки**).

На підставі оцінки різниці між ціновими індексами на 

генеричні ЛЗ серед референтних країн та України 

була проведена оцінка потенційного вливу (економії) 

на бюджет на ЛЗ

* На основі всіх генериків, які покривають уряди країн ЧУЛПС і які доступні на українському ринку

** Заходи контролю за націнками оптовиків і аптек, не включають контроль націнок на ціни виробника
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До 40 % поточного державного бюджету на лікарські засоби можуть стати доступними 
після втілення правил ціноутворення та контролю за призначенням (електронне 
призначення рецептурних препаратів).

Вплив на поточний стан бюджету на лікарські 

засоби [млн євро]

Оцінки високого впливу на державний бюджет фармацевтичних препаратів

5 % ВВП

Поточний 

бюджет на 

фарм. препарати

Цінова політика Електр. призначення 

рецептурних 

препаратів

Загальна економія

3,6 % ВВП

~80–90

~30–40

360

~110–130

Вплив на майбутній стан бюджету на лікарські 

засоби [млн євро]

Електр. призначення 

рецептурних 

препаратів

Майб. бюджен на 

фарм.препарати

Цінова політика Загальна 

економія

~160–180

~50–70

600

~210–250

Втілення правил ціноутворення 

забезпечить економію приблизно 25—

30 % поточного бюджету, а контроль за 

призначенням — приблизно 5—15 %.

▪ Інструменти політики ціноутворення включають правило утворення цін на генерики, міжнародне референтне ціноутворення, контроль за націнками*

▪ На основі експертної оцінки ми визначили потенційний вплив втілення системи контролю за призначенням (електронне призначення рецептурних препаратів) на рівні 5�—15 %

▪ Фінансовий вплив інших рекомендованих інструментів (ОМТ, УПР) може оцінюватися окремо (без урахування прямого впливу).

* Заходи контролю за націнками оптовиків і аптек, не включають контроль націнок на ціни виробника

Поточний бюджет 

на ЛЗ

Прогнозований 

бюджет на ЛЗ
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Рекомендовані інструменти для забезпечення ефективного впровадження в Україні 
(у форматі дерева рішень)

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Ухвалення рішень і впровадження інструментів

РД — реальні докази МКАР — мультикритеріальний аналіз ухвалення рішень ВРЦ — внутрішнє референтне ціноутворення
АВБ — аналіз впливу на бюджет Нац. перелік — Національний перелік основних лікарських засобів ЗРЦ — зовнішнє (міжнародне) референтне ціноутворення
ДКД — договори керованого доступу

Правило утворення цін на 
генерики / доплати

ОМТ

Угоди з поділом ризиків

Електронне призначення 
рецептурних препаратів

Міжнародне референтне 
ціноутворення

• Функція ціноутворення може бути 

передана іншому органу (відділу 

Державного експертного центру

або органу централізованих 

закупівель)

• Рекомендується використовувати 

комплексний підхід з покроковим 

застосуванням взаємозалежних 

інструментів (референтне 

ціноутворення, доплати, ОМТ за 

групами, УПР у разі значного 

впливу на бюджет)

•ЗРЦ 

обов’язк

ове для 

всіх 

нових 

ліків

•Контрол

ь за 

цінами 

виробни

ка

• Окремий 

орган для 

ОМТ

• Обов’язк. 

для всіх 

нових ліків

• Підхід 

МКАР

(MCDA)

• Процедура 

схвалення і 

оскарження

• Запровадження визначення інноваційного лікарського засобу

• Визначення і включення порога показника QALY (роки життя, 

скориговані за якістю), АВБ, економічної ефективності в ОМТ — MCDA

• Створення 

переговорного 

комітету

• Введення фін. ДКД

• Можуть бути введені 

пілотні ДКД, пов’язані з 

результатами

• Впровадження 

контролю за 

призначенням і 

використанням

Новий ЛЗ на 

ринку
Державний 

реєстр
ЗРЦ ОМТ

Джерело: Київська школа економіки

Спеціальний 

процес для 

високо 

інноваційних

ліків

Так

Так

Ні

Правило 

утворення цін 

на генерики

Заклад 

охорони 

здоров’я

Державні 

програми

ВРЦ Доступні ліки

Нац. 

перелік

Аптека

ДКД, пов’язані з 

фінансуванням

ДКД, пов’язані з 

результатами і РД

Високо 

інноваціний? Невизна

чений 

вплив на 

бюджет?

Гене

рик

НіНіНі

Так

Невизна

чений 

клін. 

ефект?

• Правило утворення цін на генерики та біосиміляри

• Внутрішнє референтне ціноутворення для визначення рівня реімбурсації

• Розширення програми «Доступні ліки»

Так

Порогове 
значення / QALY
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▪ Правило 

утворення цін на 

генерики

▪ Доплата, яку 

робить пацієнт

❑ Стратегії та інструменти ціноутворення для генериків є ефективними рішеннями з фінансування, і вони мають реалізовуватися для початку стійкого 

циклу забезпечення лікарськими засобами

❑ Правило утворення цін на генерики має застосовуватися для цілей контролю за цінами на генерики

❑ У разі розширення списку ліків, що підлягають реімбурсації, внутрішнє (терапевтичне) референтне ціноутворення для програми «Доступні ліки» 

може вийти за межі референтного ціноутворення для МНН (ATC 4) для стимулювання внутрішньогрупової / міжгрупової конкуренції

❑ У програмі реімбурсації «Доступні ліки» вже використовуються елементи доплати і референтного ціноутворення, але вони мають охоплювати 

більше терапевтичних областей і включати значно більше міжнародних непатентованих найменувань різних груп

▪ Оцінювання 

медичних 

технологій (ОМТ)

❑ Департамент ОМТ, що вже входить до складу Державного експертного центру, повинен бути окремим органом із самоокупним фінансуванням

❑ Процес ОМТ необхідно застосовувати до ліків, що не включені в Нац. перелік, і він має бути обов'язковим (із дозволеним застосуванням різних 

підходів — простих / звичайних) для всіх препаратів, які підлягають реімбурсації або є предметом централізованих закупівель або закупівель для 

лікарень

❑ Оцінювання ОМТ має бути публічним для покращення прозорості, потребує розробки процедури опротестування (апеляції)

❑ ОМТ повинно включати клінічний аналіз, аналіз ефективності витрат, аналіз впливу на бюджет і визначити фінансовий поріг. Рекомендується включити 

підхід МКАР (MCDA) у процедури ОМТ і схвалення

❑ Юридичне визначення і методологія визначення високоінноваційних препаратів повинні бути створені і включені в підхід МКАР (MCDA) для 

забезпечення доступу до високоінноваційних лікарських препаратів / препаратів, потреба в яких не задоволена

▪ Угоди, пов'язані з 

фінансуванням

▪ Угоди, пов'язані з 

результатами 

діяльності

❑ Пов'язані з фінансуванням договори керованого доступу (ДКД) можуть укладатися за мінімальних змін інфраструктури для ліків, що мають 

значний вплив на бюджет

❑ Включати додаткові послуги у фінансових ДКД для полегшення розвитку інфраструктури

❑ Має бути створений переговорний комітет із залученням представників Міністерства охорони здоров'я, Державного експертного центру, Міністерства 

фінансів, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Кабінету Міністрів України, також повинні бути визначені прозорі 

процедури. Рекомендується підготувати базу для ухвалення рішень з підходом МКАР (MCDA)

❑ Створення середовища для ініціювання і здійснення систематичної і прозорої взаємодії бізнесу й Уряду

❑ ДКД, пов'язані з досягненням клінічних результатів, можуть бути запущені в пілотному режимі для дорогих препаратів, що закуповуються 

централізовано, з досягненням доцільного результату і проведенням реєстрації

▪ Міжнародне 

референтне 

ціноутворення

▪ Заходи контролю 

за націнками*

▪ Електронне 

призначення 

рецептурних 

препаратів

❑ Електронне призначення рецептурних препаратів

❑ Подальше вдосконалення міжнародного референтного ціноутворення за державні кошти

❑ Оскільки в Україні вже здійснюється контроль за попередньо визначеною торговельною націнкою, органам нагляду рекомендується контролювати 

оптові / аптечні (роздрібні) ціни (окрім цін виробника) і використовувати реєстр оптово-роздрібних цін, при цьому оновлення (що регулярно 

переглядаються раз на 6—12 місяців) ціни повинні включатися після оцінювання міжнародного референтного ціноутворення для ЛЗ, що 

покриваються за рахунок державного та/або місцевого бюджетів

Кожен з рекомендованих інструментів має специфічні аспекти, які необхідно 
враховувати при впровадженні, як зазначено в таблиці

Джерело: IQVIA, Київська школа економіки Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рішення з 
фінансу-

вання

Поліпшення 
процесу

Розподіл 
ризиків
(ДКД)

Механізм 
контролю

Інструменти Рекомендації

* Заходи контролю за націнками оптовиків і аптек, не включають контроль націнок на ціни виробника
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…з конкретними строками на наступні три роки

Джерело: IQVIA, Київська школа економіки

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інструменти Захід
Рівень 

законодавства

Тривалість впровадження

(місяці) 2020 2021 2022 2023+

Співоплата

Правило утворення 

цін на генерики

Міжнародне 

референтне 

ціноутворення

ОМТ

Електронне 

призначення 

рецептурних 

препаратів

ДКД, пов'язані з 

фінансуванням

ДКД, пов'язані з 

результатами 

діяльності

• Впровадження захисних верхніх меж для незахищених 

категорій населення

• Визначення відсотка для 1-го, 2-го, 3-го генериків / 

біоеквівалентних препаратів, що виводяться на ринок після 

оригінального препарату

• Запровадження верхніх меж ВРЦ у Prozorro

• Запровадження верхніх меж ВРЦ під час процедури 

реєстрації для всіх препаратів, що виводяться на ринок

• Незалежний орган

• Ліки, що не включені в Нац. перелік

• Обов'язкове виконання щодо всіх нових 

лікарських засобів, що фінансуються державою

• Публічне схвалення (публічна методологія і 

рекомендації) 

• Опротестування

• Визначені порогові 

значення (Cost/QALY, 

ICER…)

• Визначення інновації

• Підхід МКАР (MCDA)

• Система розрахунку попиту і призначень 

для державних програм

• Система штрафів / стимулів 

• Фінансові ДКД на дорогі ліки, що мають вплив на бюджет 

• Додаткові послуги в межах державних програм

• Пілотні угоди, пов'язані з результатами, щодо дорогих 

ліків з невідомою ефективністю в межах державних 

програм

• Середовище для 

взаємодії бізнесу 

й Уряду

• Переговорний 

комітет

• Конституція 
• Закон
• Накази

• Накази

• Закон

• Накази

• Закон

• Постанова

• Накази

• Накази

• Закон

• Постанова

• Накази

• Закон

• Постанова

• Накази

12

12

6

18

6

6

24

6

3

12

6

6

6

6

6

6

Методології ОМТ (економічний ефект, 

пороги, аналіз впливу на бюджет)

Визначення інновацій, МКАР

Незалеж-

ний орган

Усі нові, ліки, що не включені 

в Нац. перелік

IT-система

Ручне управління

Нормативні 

документи
Заснування, навчання 

переговорного органу

Переговори, 

контракт
Нормативні 

документи

Заснування, навчання 

переговорного органу

Пілотн. 

проєкт
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Додатки
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(1) Конвертовано за курсом, встановленим на 31 грудня 2018 року 
Джерело: IQVIA, Світовий банк

Основні показники для порівняння країн

В Україні ключові показники на душу населення значно нижчі, ніж у країнах ЧУЛПС, 
показники ВВП на душу населення, витрат на охорону здоров'я і державних витрат на 
душу населення найнижчі.

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Основні факти про Україну та порівнювані країни (1/2) 

Країна Розмір ВВП

[млрд євро1, 2019]

Населення

[млн]

ВВП/на душу 

населення

[тисячі євро1, 2019]

Витрати на 

охорону здоров'я

[млрд євро1, 2019]

Витрати на 

охорону здоров'я

на душу населення

[євро1, 2019]

Витрати державної 

системи охорони 

здоров'я у % від 

ВВП [2019 розрах.]

Обсяг ринку 

лікарських засобів 

[млрд євро1, 2019 

розрах.]

Обсяг ринку 

лікарських засобів 

на душу населення 

[євро1, 2019]

Обсяг ринку 

лікарських засобів 

у % від ВВП [2019 

розрах.]

361

290

53

175

358

Угорщина

Словаччина

Чехія

Латвія

Україна

Польща

Ø 394

1,125

Ø 18

10.6

9.8

1.9

38.0

5.5

41.9

Ø 27

27.4

29.6

34.0

29.8

32.0

8.5

Ø 11

13.4

9.6

1.5

28.1

6.5

5.7

1,259

983

786

739

1,193

137

Ø 850 Ø 3

2.8

0.4

2.9

7.4

1.6

3.0

271

292

223

197

294

71

Ø 225

0.9%

0.7%

Ø 1

0.8%

1.0%

0.8%

0.8%

6.2%

3.6%

Ø 4.6

4.6%

3.4%

4.5%

5.4%
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(1) Конвертовано за курсом, встановленим на 31 грудня 2018 року; (2) Ринок реімбурсації включає препарати для лікарень і препарати для роздрібної торгівлі
Джерело: IQVIA, Світовий банк

Основні показники для порівняння країн

В Україні ключові показники на душу населення значно нижчі, ніж у країнах ЧУЛПС, 
показники ВВП на душу населення, витрат на охорону здоров'я і державних витрат на 
душу населення найнижчі.

Дослідження про витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування | Березень 2020 року

ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Основні факти про Україну та порівнювані країни (2/2) 

Країна Витрати на охорону 

здоров'я

[млрд євро1, 2019]

Обсяг ринку 

лікарських засобів 

[млрд євро1, 2019]

Частка ринку лік. 

засобів у системі 

охорони здоров'я

[%, 2019]

Частка ринку реімб. 

препаратів2 у заг. обсязі 

ринку ЛЗ [%]

Вартість 

реімбурсації на душу 

населення [євро1]

Вартість реімбурсації 

оригінальних препаратів 

на душу населення [євро1]

Частка оригін. препаратів у 

програмі реімбурсації 

[%]

30%

Ø 30

52%

22%

28%

27%

25%

Ø 0

82%

76%

86%

88%

58%

12%

236

222

195

115

243

9

Ø 170 Ø 54

56%

69%

68%

54%

66%

10%

163

152

105

64

159

1

Ø 107

28.1Польща

Угорщина

Словаччина

Чехія

Латвія

Україна

Ø 11

13.4

9.6

1.5

6.5

5.7

0.4

2.9

Ø 3

2.8

7.4

1.6

3.0
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Ринок фармацевтичних препаратів. Сегмент рецептурних препаратів

Порівняно з ЧУЛПС в Україні споживання в сегменті рецептурних препаратів також 
нижче у вартісному і натуральному виразі в чотири і три рази відповідно.

Обсяг і зростання сегменту генериків

(1) Конвертовано за курсом, встановленим на 31 грудня 2018 року
(2) Щорічне зростання фармацевтичного ринку в період 2015—2019 рр. розраховано в євро і не включає локальні коливання валютних курсів 
Джерело: компанія IQVIA, Організація економічного співробітництва і розвитку, компанія Proxima Research

Країна

Обсяг ринку 
лікарських засобів
[млрд євро1, 
2019 розрах.]

Вартість 
фармацевтичної 
продукції на душу 
населення [євро1/на 
душу населення, 
2019 розрах.]

Споживання
[стандартні одиниці/на 
душу населення, 
2019 розрах.]

Сукупний 
середньорічний темп 
зростання (CAGR)2

[%, 2015—2019 розрах.]
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ОГЛЯД СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

244

246

157

159

258

42

Ø 184
Середнє значення

для ЧУЛПС

Коментарі

• Український ринок фармацевтичних 

препаратів-генериків можна порівняти з 

аналогічним ринком країн ЧУЛПС.

• Проте в Україні споживання 

фармацевтичних препаратів значно нижче:

• приблизно в три рази в одиницях на 

душу населення;

• приблизно в чотири рази в євро на 

душу населення.

• Проте історично в Україні ринок 

фармацевтичних препаратів-генериків 

зростав швидше, ніж у більш розвинених 

країнах ЧУЛПС, за винятком Чеської 

Республіки.

Ø 8.9%

11.2%

6.9%

6.8%

7.1%

2.2%

19.0%

Польща

Латвія

Чехія

Угорщина

Словаччина

Ø 2.4

Україна

2.6

2.4

0.3

6.0

1.8

1.4

773

813

532

742

747

218

Ø 638
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Джерело: IQVIA

Типи угод з поділом ризиків (договорів керованого доступу) при виведенні на ринок нових 
фармакологічних продуктів і технологій між їхніми виробниками та продавцями

Договори керованого доступу до інноваційних методів лікування поділяються на три 
основні категорії

Угоди, пов'язані з 

результатами 

діяльності

Реімбурсація за умови 

збору доказів 

ефективності (ЗДЕ)

Угоди, пов'язані з 

фінансуванням 

Рівень цін або характер реімбурсації пов'язані з майбутніми показниками, що в 

результаті мають показувати зміну стану пацієнта, клінічні результати, ефективність, 

переносимість, дозування, вигоди, наслідки, вплив на якість життя або клінічне 

використання.

Рішення про реімбурсацію, обов'язковою умовою схвалення якого є збір даних 

додаткових досліджень на рівні популяції після виходу препарату на ринок (з 

попередньою реімбурсацією) для забезпечення покриття або підтримки 

ціноутворення.

Рівень цін і характер реімбурсації ґрунтуються на фінансових міркуваннях і не 

пов'язані з клінічною ефективністю препаратів.

ОписТерміни
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Примітка: знижки на заводські ціни і пільги вважаються угодами про доступ до ринку інноваційних технологій, якщо потребується збір додаткових даних, щоб платник був у змозі скористатися 
знижками або спеціальними пропозиціями.

Джерело: IQVIA

Приклади угод, пов'язаних з фінансуванням

Угоди, пов'язані з фінансуванням, орієнтовані на фінансові й економічні, а не клінічні 
показники

Угоди, пов'язані з 

результатами 

діяльності

Реімбурсація за умови 

збору доказів 

ефективності (ЗДЕ)

Угоди, пов'язані з 

фінансуванням 

Терміни

Рівень цін або характер реімбурсації пов'язані з майбутніми показниками, 

що в кінцевому рахунку мають показують зміну стану пацієнта, клінічні 

результати, ефективність, переносимість, дозування, вигоди, наслідки, 

вплив на якість життя або клінічне використання.

Рішення щодо реімбурсації, обов'язковою умовою схвалення якого є збір 

даних додаткових досліджень на рівні популяції після виходу препарату 

на ринок  (з попередньої реімбурсацією) для забезпечення покриття або 

підтримки ціноутворення.

Приклади

• Угоди про зниження ціни на ліки за обсягу продажу, вищого за 

певний пороговий рівень:

- ціна зменшується при збільшенні загального обсягу продажу 

продукту.

• Обмеження загальної вартості:

- виробники надають пацієнту безкоштовне лікування після перших 

X разів лікування;

- загальна відповідальність платників обмежена заздалегідь 

визначеною сумою.

• Знижки на заводські ціни:

- знижки на початкову терапію протягом встановленого періоду часу.

• Пільги:

- пільга у формі фіксованого відсотка від ціни, заявленої в 

прейскуранті.

• Нецінові знижки / безкоштовні товари:

- додаткові заохочувальні продукти при мінімальній покупці.
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Джерело: IQVIA

Приклади угод, пов'язаних з результатами діяльності

Угоди, пов'язані з результатами діяльності, орієнтовані на клінічні показники

Угоди, пов'язані з 

результатами 

діяльності

Реімбурсація за 

умови збору доказів 

ефективності (ЗДЕ)

Угоди, пов'язані з 

фінансуванням 

Терміни

Рівень цін або характер реімбурсації пов'язані з майбутніми показниками, 

що в кінцевому рахунку мають показують зміну стану пацієнта, клінічні 

результати, ефективність, переносимість, дозування, вигоди, наслідки, 

вплив на якість життя або клінічне використання.

Рішення щодо реімбурсації, обов'язковою умовою схвалення якого є збір 

даних додаткових досліджень на рівні популяції після виходу препарату 

на ринок  (з попередньої реімбурсацією) для забезпечення покриття або 

підтримки ціноутворення.

Приклади

• Гарантія результату:

- виробник надає пільги, компенсації або коригує ціни, якщо його 

продукція не відповідає узгодженим критеріям ефективності.

• Моніторинг дотримання вимог:

- виробник і платник спільно працюють для забезпечення 

відповідного дотримання вимог / покращення використання до 

підвищення рівня споживання лікарського засобу і збільшення 

користі для пацієнта.

• Модель або процес надання допомоги:

- реімбурсація пов'язана з впливом на ухвалення клінічних рішень 

або клінічної практики.
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Джерело: IQVIA

Огляд збору доказів ефективності

Реімбурсація інноваційного методу або засобу лікування за умови збору доказів 
ефективності (ЗДЕ)

Угоди, пов'язані з 

результатами 

діяльності

Реімбурсація за умови 

збору доказів 

ефективності (ЗДЕ)

Угоди, пов'язані з 

фінансуванням 

Терміни

Рівень цін або характер реімбурсації пов'язані з майбутніми показниками, 

що в кінцевому рахунку мають показують зміну стану пацієнта, клінічні 

результати, ефективність, переносимість, дозування, вигоди, наслідки, 

вплив на якість життя або клінічне використання.

Рішення щодо реімбурсації, обов'язковою умовою схвалення якого є збір 

даних додаткових досліджень на рівні популяції після виходу лікарського 

засобу на ринок  (з попередньої реімбурсацією) для забезпечення 

покриття або підтримки ціноутворення.

Опис

• Обґрунтування:

- деякі ліки або технології можуть мати клінічну користь, що 

підтверджується проміжними точками клінічної ефективності, але 

проведення додаткових клінічних випробувань може бути складним або 

етично неприйнятним; 

- мета ЗДЕ полягає в забезпеченні реімбурсації під час збору додаткових 

доказів з якомога ранішим наданням пацієнтам доступу до перспективних 

нових технологій.

• Збір даних:

- як правило, пацієнти повинні потрапити в реєстри або клінічні 

випробування, щоб мати доступ до лікування, але механізм ЗДЕ повинен 

визначати способи збору додаткових доказів і критерії ухвалення 

подальших рішень на основі таких даних.

• Винятки:

- платники в Нідерландах і США (наприклад, програма Kaiser Permanente) 

використовують термін ЗДЕ при оцінюванні всіх дорогих ліків незалежно 

від рівня невизначеності; ці оцінки не вважаються справжнім ЗДЕ.
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414 респондентів визначені в країнах ЧУЛПС 

12 з 414 експертів опитано 

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019

Керівництво з проведення 
напівструктурованого інтерв'ю

Тип

Список контактів / встановлені контакти / проведені інтерв'ю

Чехія Угорщина Латвія Польща Словаччина

Політика 13 / 13 / 0 18 / 15 / 0 36 / 30 / 0 31 / 28 / 2 50 / 20 / 0

Науково-

педагогічні 

кадри

1 /1 / 1 17 / 13 / 2 — 3 / 3 / 1 15 / 12 / 2

Пацієнти — 5 / 0 / 0 — 6 / 5 / 0 3 / 1 / 0

Бізнес 31 / 30 / 1 29 / 19 / 0 10 / 10 / 2 37 / 37 / 1 65 / 47 / 0

Усього 44 / 14 / 2 69 / 47 / 2 46 / 40 / 2 77 / 73 / 4 133 / 80 / 2
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Різні органи (Міністерство охорони здоров'я, ОМТ, Національна служба здоров'я), 
відповідальні за реімбурсацію й ухвалення рішень про ціни

— нагляд за процесом, остаточне рішення

Країна Бізнес Політика ОМТ Платник
Професійні 

організації

Організації 

пацієнтів

Комітети 

зацікавлених 

сторін

Висновки аналізу

Чехія

Виробник 

розпочинає 

процес 

подачі 

заявки

Міністерство 

охорони 

здоров'я

Державна установа 

з нагляду за 

лікарськими 

засобами (SUKL)

Деякі приватні та 

урядові страхові 

компанії

— — —

• Суворі правила ціноутворення — відстрочений доступ до інноваційних 

або оригінальних методів лікування

• Прозора система регулювання лікарських засобів — більш широкі права 

оскарження для компаній

• Фонд загального медичного страхування охоплює 60 % ринку. Інші 6 

фондів проводять спільно переговори в ролі асоціації, що спрощує

проведення переговорів про ціни

• 2020 рік — нове законодавство про ціноутворення буде запроваджено із 

залученням пацієнтських організацій до ухвалення рішень

Угорщина

Державний 

секретар з 

питань 

охорони 

здоров'я

Департамент ОМТ при 

Національному 

інституті фармації та 

харчування (OGYÉI)

Управління 

фондом 

Національного 

інституту 

медичного 

страхування

Рада медичних 

фахівців
—

Комітет з 

оцінювання 

технологій

• Складний процес ціноутворення і реімбурсації (більше ніж 7 етапів, 

зацікавлені сторони, державні органи)

• У разі високого політичного впливу навіть прем'єр-міністр 

залучається до ухвалення рішення

Латвія

Міністерство 

охорони 

здоров'я

Державне агентство з 

лікарських засобів, 

Департамент з 

оцінювання лікарських 

засобів

Національна 

служба здоров'я
— — —

• Відсутність нормативно-правової бази для вжиття різних заходів з 

економії

• 2020 рік — нові правила будуть введені в дію

• 2018 рік — більше інноваційних засобів було виведено на ринок 

завдяки додатковим коштам Національної служби здоров'я

• Відсутність структури і процедур для ведення переговорів

• Зібрані неофіційні висновки організацій експертів і пацієнтів

Польща

Міністерство 

охорони 

здоров'я 

Агентство з ОМТ 

(AOTMiТ)

Національний 

фонд охорони 

здоров'я (НФОЗ)

Рада з 

прозорості при 

Агентстві з ОМТ

—

Економічний 

комітет при 

Міністерстві 

охорони 

здоров'я

• Часті зміни переліку засобів, що підлягають реімбурсації, — часте

додавання дешевших лікарських засібів

• Сильні пацієнтські організації, але тільки неформальний вплив

• Зміни закону про реімбурсацію будуть утілені у 2020 році

• Економічний комітет, створений з урахуванням передового досвіду 

Франції, Нідерландів

Сло-

ваччина

Міністерство 

охорони 

здоров'я  

Група експертів з ОМТ 

при Міністерстві 

охорони здоров'я

Деякі приватні та 

урядові страхові 

компанії

Група експертів 

ATC-системи

Комітет з 

питань 

реімбурсації

Комітет з 

питань 

реімбурсації

• Захисники інтересів пацієнтів, залучені до роботи в комітеті з питань 

реімбурсації без права голосу

• 4 медичні страхові компанії домінують на ринку (2 державні і 2 

приватні)

• Орган нагляду за охороною здоров'я (ÚDZS) — державний орган, що 

здійснює нагляд за сектором медичного страхування

Україна

Міністерство 

охорони 

здоров'я

Департамент ОМТ при 

Державному 

експертному центрі

Національна 

служба здоров’я 

України

— — —
• Національна служба здоров’я України «сплачує» за лікарські засоби, 

включені в програму реімбурсації «Доступні ліки» (23 МНН) та інсуліни.

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Які органи починають впровадження інструмента в країнах ЧУЛПС?

Зниження витрат — основний стимул впровадження інструмента

Країна Орган Стимули Висновки аналізу

Чеська Республіка
• Державна установа з нагляду 

за лікарськими засобами 

• Зменшення витрат

• Здійснення контролю за бюджетом на 
охорону здоров'я

• Робота перед випуском на ринок — пошук інформації з різних 

джерел дозволяє уряду отримати дані про лікарські засоби, які скоро 

будуть виведені на ринок

• Усі можливі заходи вживаються після закону про медичне 

страхування 2008 року

• Ініціювання заходів впливу на політичні рішення 

Угорщина

• Міністерство фінансів

• Національний страховий 

фонд здоров’я 

• Зменшення витрат

• Здійснення контролю за бюджетом на 
охорону здоров'я

• Поліпшення покриття

• Впровадження нових методів лікування

• Заходи з економії коштів з'явилися в основному після зменшення  

бюджету на охорону здоров’я

Латвія • Національна служба здоров'я • Зменшення витрат
• Відсутність суворої нормативно-правової бази для впровадження 

нових методів — на рішення мають вплив фармацевтичні компанії

Польща
• Міністерство охорони 

здоров'я

• Зменшення витрат

• Здійснення контролю за бюджетом на 
охорону здоров'я

• Поліпшення покриття

• Впровадження нових методів лікування

• Закон про реімбурсацію 2012 року забезпечує можливість виконувати 

весь спектр угод з поділом ризиків

• Австралійська, шотландська і голландська системи ціноутворення і 

реімбурсації є прикладами для сучасних систем

• Виробники виступають ініціаторами створення та розширення 

програми, пов'язаної з лікарськими засобами

Словаччина
• Міністерство охорони 

здоров'я

• Зменшення витрат

• Здійснення контролю за бюджетом на 
охорону здоров'я

• Поліпшення покриття

• Впровадження нових методів лікування

• Словацьке товариство фармакоекономічних досліджень і ISPOR 

Chapter Slovakia раніше займалися розробкою правил, однак останнім 

часом процес здійснюється головним чином лікарняними 

фондами з коротко- і середньостроковою орієнтацією на фінансову 

стійкість
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Тип інструмента Інструмент Чеська Республіка Угорщина Латвія Польща Словаччина

Співоплата ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Заміщення генериками ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Правило утворення цін на генерики ✓ ✓ ✓ ✓

Зниження цін ✓ ✓

Референтне 

ціноутворення

Внутрішнє 

(терапевтичне)
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Міжнародне (зовнішнє) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ОМТ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Контроль за призначенням ✓ ✓ ✓

Договори керованого 

доступу

Пов’язані з 

фінансування
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Пов'язані з результатами 

діяльності
✓ ✓ ✓

Страхове покриття 

методу або засобу 

лікування за умови 

збору доказів його 

ефективності (СЗДЕ)

✓

Додатковий податок для компенсації витрат на 

державну охорону здоров’я (claw-back tax)
✓ ✓

Найпоширеніші інструменти: співоплати, заміщення генериками, фінансові УПР, 
референтне ціноутворення й ОМТ

— інструменти для генериків / 
біоеквівалентних засобів

— основні інструменти
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Інструмент втілення рішень з фінансування: жодна із зазначених вище країн, окрім 
України, не має спеціальних фондів для лікарських засобів

Інструмент 

втілення рішень 

з фінансування

Сильні сторони Слабкі сторони

Заміщення

генериків

• Високоефективні заходи скорочення витрат (до 40 %): Чехія, Угорщина, Польща, 

Словаччина

• Інструменти для лікарів з інформацією про ціни: Чехія

• Інструменти для фармацевтів / лікарів для стимулювання генериків: Угорщина

• Закон 2020 року передбачає зобов'язання фармацевтів щодо заміни лікарських засобів 

генериками: Латвія

• Висока готовність застосування біоеквівалентних лікарських засобів: Польща

• Призначення лікарського засобу певного бренду має бути виправдане лікарем:

Польща

• Платники здійснюють контроль за призначенням централізовано з використанням 

ІТ-системи: Словаччина

• Невідповідне дотримання вимог: Чехія, Угорщина, 

Словаччина

• Потрібні додаткові інструменти моніторингу: Чехія

• Система додаткових стимулів для лікарів: Угорщина

• Відсутність чіткого регулювання біоеквівалентних лікарських 

засобів: Польща

• Система моніторингу цін для пацієнтів: Словаччина

Зниження цін

• Вплив разом із зовнішн. на весь ринок (2008 і 2011, список реімбурсації приблизно 

30 %): Чехія

• Поетапне зниження цін на генерики, біоеквівалентні лікарські засоби: Латвія

• Використання як кризового інструмента протягом певного 

періоду (2009): Чехія

Податок для компенсації 

витрат на державну 

допомогу

• Податки для компенсації витрат на державну допомогу повернення коштів 

залежно від обсягу: Угорщина

• Не застосовується при розподілі ризиків, таким чином, не впливає на інноваційні 

методи лікування: Польща

• Високий податок обмежує доступ до інноваційних методів 

лікування: Угорщина

Співоплата

• Фіксовані співоплати дають швидкий фінансовий результат: Чехія

• У кожній терапевтичній групі у використані ресурси з повною реімбурсацією: Чехія

• Захисні обмеження для людей похилого віку: Чехія, Словаччина (для пацієнтів 

різних вікових груп і соціального стану)

• Гнучка (щорічний перегляд), різні рівні / тарифи (6 груп): Угорщина

• Гнучка система з різними рівнями й тарифами: Польща, Словаччина

• У формі обов’язкової суми (3,3 злотого): Польща

• Не передбачена для людей похилого віку (старших за 75 років): Польща

• Несприятлива з політичного погляду: Чехія, Угорщина, 

Польща, Словаччина

• Важко запровадити: Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина
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Інструмент втілення рішень з фінансування: бар'єри та вимоги до подолання

Інструмент 

втілення рішень 

з фінансування

Бар'єри

Заміщення

генериків 

• Низька придатність для рецептурних засобів (застосовування тільки 

для програми реімбурсації «Доступні ліки»), відсутність інструмента 

для встановлення відповідності відпущених засобів і засобів, 

що вказані в призначенні, низька можливість робити 

фармакоекономічні розрахунки (оригінальний і генерик, генерик і 

генерик в одній групі) 

• Відсутність можливостей аналізу і контролю за призначенням 

рецептурних засобів, незгода лікарів із заміщенням, високе 

адміністративне навантаження через примусове забезпечення 

виконання (необхідність здійснювати контроль за всіма операціями з 

фармацевтичними засобами), відсутність нормативно-правової 

бази для заміщення тими, хто здійснює відпуск, сильне 

лобіювання (тиск) у фармацевтичній галузі

Зниження цін • Сильне лобіювання (тиск) у фармацевтичній галузі 

Додатковий податок для 

компенсації витрат на 

державну охорону 

здоров’я (claw-back tax)

• Відсутність нормативно-правової бази для операцій з обмеженнями 

бюджету

Співоплата

• Низьке використання рецептурних засобів (застосовування тільки 

для програми реімбурсації «Доступні ліки»), відсутність інструмента 

для встановлення відповідності відпущених засобів і тих, що 

вказані в призначенні, низька спроможність робити 

фармакоекономічні розрахунки, відсутність призначеного 

органу, відповідального за політику ціноутворення, політика 

співоплат має бути узгоджена з Конституцією і державним законом 

про фінансові гарантії на медичні послуги

Вимоги до впровадження

• Дані: дані про пацієнтів, призначення і відпускання

• Інфраструктура: персонал аптек, що пройшов навчання з 

відповідного заміщення, законодавство, яке визначає осіб, що 

здійснюють заміщення, система валідації заміщення, контроль 

якості генериків

• Методологія: методика валідації заміщення

• Висока політична готовність

• Інфраструктура: законодавство, що дозволяє, регулює та 

забезпечує в примусовому порядку зниження цін

• Висока політична готовність

• Інфраструктура: законодавство, що дозволяє, регулює та

забезпечує в примусовому порядку сплату додаткового 

податку для компенсації витрат на державну охорону 

здоров’я (claw-back tax)

• Дані: дані про пацієнтів, призначення і відпуск

• Інфраструктура: можливість і вміння здійснювати управління 

базами даних, аналізувати дані, законодавча база використання 

співоплат. Процедури із застосування співоплат, система для 

валідації призначення і рівні співоплати

• Методологія: вибір або обчислення співоплати (рівень, 

захищені когорти, референтні ліки тощо)
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Угоди з поділом ризиків: фінансові угоди, пов'язані з фінансуванням, як домінантна 
модель розподілу ризиків

Угоди з поділом 

ризиків
Сильні сторони Слабкі сторони

Угоди, пов'язані з 

фінансуванням 

• Можливість обмеження показань: Чехія

• Власник реєстраційного посвідчення пропонує знижки на інший портфель для 

збільшення верхньої межі порогу: Чехія

• Якщо використані ресурси тимчасово виключено з програми реімбурсації до 

досягнення постійного статусу, власник реєстраційного посвідчення повинен 

оплачувати лікування для пацієнта до закінчення курсу: Чехія

• На всі нові міжнародні непатентовані назви (МНН) поширюється розподіл ризиків: 

Угорщина, Польща

• Головним чином угоди, пов'язані з результатами діяльності, знижки, 

повернення коштів через відносну простоту й обмежені можливості: Латвія, 

Словаччина

• Вимоги до інфраструктури додаткових послуг (у межах програми лікарських 

засобів): Польща

• Можливість укладати контракти без розголошення з усіма платниками: Словаччина

• Обмежений доступ — декілька спеціальних центрів 

можуть пропонувати новий метод лікування: Чехія

• Правові обмеження щодо безкоштовних доз і 

додаткових послуг: Чехія

• Головним чином угоди, пов'язані з фінансуванням, з 

поділом ризиків при виведенні на ринок нових 

фармакологічних лікарських засобів і технологій між 

їхніми виробниками та продавцями, на основі дуже 

незначної кількості результатів (2—3): Угорщина, 

Польща

• Відсутність спеціального органу для ведення 

переговорів: Латвія

• Відсутність процедур ведення переговорів: Латвія

• Питання прозорості: Латвія

Угоди, пов'язані з 

результатами діяльності

• Програми з лікарських засобів можуть забезпечувати досягнення цілей, пов'язаних 

з результатами лікування: Польща

• Відсутність інфраструктурних можливостей: Чехія, 

Угорщина, Латвія, Польща

• Відсутність можливостей для виробника створювати 

власні системи збору даних або отримувати дані з 

державної інфраструктури: Латвія

Реімбурсація за умови 

збору доказів 

ефективності (ЗДЕ)

• Власник реєстраційного посвідчення на високоінноваційні лікарські засоби, що 

підлягали тимчасовій реімбурсації, зобов'язаний створити інфраструктуру для 

збору реальних доказів (РД): Чехія
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Угоди з поділом ризиків: бар'єри та вимоги до подолання

Угоди з 

поділом 

ризиків

Бар'єри

Угоди, пов'язані з 

фінансуванням 

• Брак даних та інструментів, які стосуються епідеміології, 

моделей використання тощо

• Низька спроможність робити фармакоекономічні 

розрахунки

• Низький рівень взаємодії між зацікавленими сторонами 

(бізнесом і державним органом)

• Через характер угод виключається прозорість

Угоди, пов'язані з 

результатами 

діяльності

• Брак даних та інструментів, які стосуються 

епідеміології, моделей використання, результатів, 

пацієнтів

• Низька спроможність робити фармакоекономічні 

оцінювання, вести переговори, оцінювати клінічні 

докази 

• Через характер угод виключається прозорість

Реімбурсація за умови 

збору доказів 

ефективності (ЗДЕ)

• Брак даних та інструментів, які стосуються 

епідеміології, моделей використання, результатів, 

пацієнтів

• Низька спроможність робити фармакоекономічні 

оцінювання, вести переговори, оцінювати клінічні 

докази

• Через характер угод виключається прозорість

Вимоги до впровадження

• Дані: дані про запаси, використані ресурси, 

використання тощо

• Інфраструктура: згідно із законодавством 

обов'язково треба використовувати УПР, 

спроможність робити фармакоекономічні 

розрахунки, вести переговори, оцінювати 

клінічні докази, система для ведення обліку 

запасів, використаних ресурсів, використання

• Методологія: вибір й оцінювання розрахунку, виду 

угоди

• Дані: дані про запаси, використані ресурси, 

використання, пацієнтів, клінічні дані тощо

• Інфраструктура: згідно із законодавством 

обов'язково треба використовувати УПР, 

спроможність робити фармакоекономічні 

оцінювання, вести переговори, оцінювати 

клінічні докази, система для ведення обліку 

запасів, використаних ресурсів, використання

• Методологія: вибір й оцінювання кошторису, виду 

угоди
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Інструменти механізму контролю: ті, що найбільш динамічно розвиваються і широко 
розповсюджені

Інструменти 

механізму 

контролю

Сильні сторони Слабкі сторони

Внутрішнє референтне 

ціноутворення

• Короткий інтервал (6 місяців): Чехія

• Референтне ціноутворення всередині терапевтичної групи: Чехія, Угорщина, Польща, 

Словаччина, Латвія

• Референтне ціноутворення для активного фармацевтичного інгредієнта: Угорщина

• Ціна, пов'язана із системою участі в торгах (верхня межа): Угорщина

• Створення цінової конкуренції всередині груп: Угорщина

• Терапевтичні групи за ATC-системами: Латвія

• Групи, пов'язані з діагнозами: Латвія

• Препарат з 15 % оборотом виступає в ролі референтного: Польща

• Ціна, пов'язана зі співоплатою (верхня межа): Польща

• Короткий інтервал (3 місяці): Словаччина

• Референтне ціноутворення всередині терапевтичної групи, що часто переглядається:

Словаччина

• Агресивна політика — призводить до збільшення 

паралельного експорту: Словаччина, Чехія, 

Угорщина

• Непослідовне застосування внутрішнього 

ціноутворення: Латвія

• Відсутність визначених правил і правової бази: 

Латвія

• Нерегулярне використання (від випадку до 

випадку, а не для динамічного реагування на 

ситуацію на ринку): Польща

• Низька прозорість: Польща

Зовнішнє (міжнародне) 

референтне 

ціноутворення

• Одна з найнижчих цін (мін. 3 з 18 країн) внаслідок занадто короткого інтервалу (6 місяців):

Чехія

• Ринкова ціна може бути вищою за референтну ціну і може включати співоплату: Чехія

• Потребує відшкодування в трьох державах-членах: Угорщина

• 7 країн у референтній групі (Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Литва, Естонія, Данія): 

Латвія

• Ціна не може бути вищою, ніж у Литві та Естонії: Латвія

• Переглядається, якщо ціна змінюється в порівнюваних країнах: Латвія

• Виробник надає ціни з усіх ринків: Польща

• Виробники повинні декларувати наявність угод з поділом ризиків при виведенні на 

ринок нових фармакологічних лікарських засобів і технологій між їхніми виробниками 

та продавцями в будь-яких країнах ЄС: Польща

• Переглядається раз на 3—6 місяців: Словаччина

• Якщо лікарський засіб продається у менше ніж п’яти країнах, найнижча ціна — 20 % 

встановлюється як максимальна ціна: Словаччина

• Виробники не визначають пріоритети ринків —

відстрочене виведення на ринок: Латвія, 

Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Інструменти механізму контролю: ті, що найбільш динамічно розвиваються і широко 
розповсюджені

Інструменти 

механізму 

контролю

Сильні сторони Слабкі сторони

Правило утворення цін на 

генерики

• Після оригінального лікарського засобу перший генерик на ринку — зменшення на 

30 %, другий — зменшення на 10 %, третій — зменшення на 5 % (біоеквівалентні 

лікарські засоби — зменшення на 25 %, 5 %, 5 %): Словаччина

• Ціна на перший генерик повинна бути меншою на 30 % за ціну на оригінальний, ціна 

на другий генерик — на 10 %, ціна на третій — на 10 %, ціна на четвертий — на 5 %: 

Латвія

• Перший генерик — 75 % від оригінального лікарського засобу; другий і наступний 

генерик у списку — ціна дорівнює ціні найдешевшого МНН: Польща

• Ціна на перший генерик має бути нижчою принаймні на 40 % (біологічні лікарські 

засоби — зменшення на 30 %): Чехія

ОМТ

• Спрощене ОМТ (100 випадків / 30 екв. повн. зайнятості / 1 рік і 10 випадків): Чехія, 

Польща, Словаччина

• Виробник надає дані про ефективність витрат і вплив на бюджет: Чехія, Польща

• Поріг 3 x ВВП на душу населення / роки життя, скориговані за якістю (QALY): 

Латвія, Угорщина, Польща

• Глибокий зворотний зв'язок від експертів і професіоналів і подвійна перевірка під 

час процедури ОМТ: Угорщина

• 3 x ВВП на душу населення / продовжений рік життя: Латвія

• Поріг (24 зарплати / роки життя, скориговані за якістю (QALY) і 1,5 млн євро/рік

на орфанні ліки): Словаччина

• Поріг 1,2 млн: Чехія / роки життя, скориговані за якістю (QALY) 

• Не є незалежним органом: Чехія, Латвія, Угорщина

• Обмежена спроможність: Чехія

• Рекомендації, які не є обов’язковими (остаточне 

рішення — міністр): Польща

• Декілька платників — ускладнює оцінювання:

Словаччина

• Поріг (24 мін. зарплат / роки життя, скориговані за якістю 

(QALY) і умовна реімбурсація обмежують нових 

гравців: Словаччина

Контроль за 

призначенням

• Лікарі не зобов'язані робити призначення із зазначенням МНН — більше свободи 

для тих, хто робить призначення, ретроспективний контроль: Чехія

• Штрафи для лікарів, чиї медичні рекомендації перевищили середній показник з 

погляду понесених витрат: Угорщина

• Обмежений доступ — вища ймовірність реімбурсації: Польща

• Призначення тільки із зазначенням МНН, надмірно сувора система призвела до 

високого рівня контролю (додаткове пояснення): Словаччина

• Лікарі не зобов'язані робити призначення із 

зазначенням МНН: Чехія

• Негативне ставлення з боку тих, хто робить 

призначення: Словаччина

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Інструменти механізму контролю: бар'єри та вимоги в Україні 

Інструменти 

механізму 

контролю

Бар'єри

Внутрішнє референтне 

ціноутворення

• Низька спроможність аналізувати дані про 

ціни на генерики в межах групи

• Застосовується тільки до програми 

реімбурсації «Доступні ліки»

• Недостатня прив'язка до МНН (відсутність 

прив'язки до груп ATC-системи) 

Зовнішнє (міжнародне) 

референтне 

ціноутворення

• Низька спроможність

• Застосовується тільки до програми 

реімбурсації «Доступні ліки»

• Низька спроможність управляти системою цін, 

переглядами, націнками

• Кошик, визначений на основі невідомих 

критеріїв без застосування певної 

методології

• Обмежений доступ до участі в переговорах 

про ціни в референтних країнах

Вимоги до впровадження

• Фактичні узгоджені ціни

• Процедури застосування ВРЦ 

• Процедури інтеграції ВРЦ у процес ухвалення рішень з дотриманням 

законодавства

• Вибір або розрахунок референтної ціни (наприклад, найнижча ціна в 

комплекті, середнє арифметичне всіх лікарських засобів, 

середньозважена величина) 

• Коригування для врахування конфіденційних знижок або пільг

• Фактичні узгоджені ціни

• Спроможність управляти базами даних, аналізувати дані

• Законодавча база про використання ЗРЦ

• Процедури застосування ЗРЦ, включаючи критерії вибору референтних 

країн

• Процедури інтеграції ЗРЦ у процес ухвалення рішень

• Механізм моніторингу величини націнок і цін на ліки

• Вибір або розрахунок референтної ціни (наприклад, найнижчої ціни в 

комплекті, середнє арифметичне всіх лікарських засобів, 

середньозважена величина) 

• Дата ціни в референтних країнах (наприклад, порівняння поточної ціни і 

ціни при виведенні на ринок)

• Потреба в коригуванні (i) для врахування конфіденційних знижок 

заявлених цін або пільг, (ii) для врахування рівня економічного розвитку

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Інструменти механізму контролю: бар'єри та вимоги в Україні 

Інструменти 

механізму 

контролю

Бар'єри

ОМТ

• Низька спроможність робити 

фармакоекономічні розрахунки

• Вузьке охоплення теперішнім відділом 

ОМТ (не робиться економічне 

оцінювання, розглядаються тільки 

медичні аспекти)

• Не є незалежним органом

• Законодавство вимагає ОМТ тільки для 

ліків, включених у ПЖВЛЗ 

• Відсутність методології

• Джерела фінансування не визначені

Правило утворення 

цін на генерики
• Відсутність правової процедури

Контроль за 

призначенням

• Низька придатність для рецептурних 

засобів (застосовування тільки для 

програми реімбурсації «Доступні ліки»)

• Низький інфраструктурний потенціал для 

аналізу даних про призначення

• Низька спроможність робити аналіз 

використання

• Лікарі можуть не дотримуватися заходів з 

контролю

• Високе адміністративне навантаження

• Відсутність правової процедури

Вимоги до впровадження

• Клінічні дані про ефективність і безпеку ліків

• Дані про витрати

• Дані, що використовуються в економічному моделюванні

• Згідно із законодавством обов'язковим є виконання ОМТ для 

реімбурсації і визначення цін на лікарські засоби

• Спроможність і система аналізу доказів ОМТ

• Повинні бути визначені критерії ухвалення рішень, які будуть 

використовуватися, а також процедури аналізу або оцінювання

• Визначення того, як треба повідомляти про результати і чи буде 

стягуватися плата

• Висока політична готовність

• Нормативно-правова база 

• Методологічний підхід і механізм контролю

• Дані про пацієнтів, призначення і відпускання

• Законодавча база про контроль за призначенням

• Спроможність робити валідацію призначення

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Україна значно відстає за державним фінансуванням оригінальних лікарських засобів

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Поточна ситуація

В Україні існують бар’єри на кожному кроці впровадження лікарського засобу

Джерело: аналіз Київської школи економіки

ДЕРЖАВНИЙ 

РЕЄСТР ЛЗ
ОМТ Нац. перелік

Доступні ліки

ТЕНДЕР —

PROZORRO

АПТЕКА

ЛІКАРНЯ

ЛІКАРНЯ

ЗРЦ

> 5 млн 
грн

< 5 млн 
грн

ЗРЦ+ВРЦ

ДЕРЖАВНІ
ПРОГРАМИ

ЛІКАРНЯ

• Неконтрольований ринок, окрім програми «Доступні ліки»

• Незважаючи на заявлене ЗРЦ для > 5 млн тендерів для лікарень у 
Prozorro, його впровадження не відбулося

• Департамент ОМТ 
неповністю виконує свої 
функції

• Відсутність порогу / 
наявність показника 
QALY (роки життя, 
скориг. за якістю) 

• Відсутність процесу для 
іннов. / дорог. / орфан. 
лікарських засобів

• Немає процесу MCDA
для врахування інших 
факторів

• Немає інструментів для валідації / 
верифікації призначення / використання

• Немає КПЕ для відстеження результатів

• Високе адміністративне навантаження

АПТЕКА

Новий 

лікарський засіб 

на ринку

ДЛ — програма реімбурсації «Доступні ліки» ВРЦ — внутрішнє референтне ціноутворення 
ЗРЦ — зовнішнє (міжнародне) референтне ціноутворення MCDA — multi-criteria decision analysis
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Три проблеми поточного регулювання цін

Виробник 

(неукраїнський)

Виробник 

(український)

Власник 

реєстраційного 

посвідчення / 

ліцензії

Україна

митний кордон

Ціна

Оптовий 

торговець

Prozorro

Аптека

Лікарня

Централізовані 

закупівлі

Собівартість 

продукції
Ціна оптовика

Остаточна ціна 

для клієнта
Ціна виробника

Націнка 

виробника

Націнка 

оптовика

Націнка 

аптеки

— Національний реєстр оптових 

і роздрібних цін

— ПЖВЛЗ

— Номенклатура централізованих закупівель 

Документи, що регламентують номенклатуру і ціни:

— Програми реімбурсації («Доступні ліки» тощо)

— Регіональні програми

1

Проблеми

1) Ціни в реєстрі оптових і роздрібних цін і на Prozorro вищі, ніж 

ціни централізованих закупівель 

2) Відсутність референтних цін у реєстрі оптово-роздрібних цін, 

ціни лише на 23 МНН

3) Відсутність контролю за націнками виробника

2

3

1

2

3

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Мапа рекомендацій

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019

ДЕРЖАВНИЙ 

РЕЄСТР
ОМТ Нац. перелік

Доступні ліки

ТЕНДЕР —

PROZORRO

АПТЕКА

ЛІКАРНЯ

ЛІКАРНЯ

ЗРЦ
> 5 млн 

грн

< 5 млн 
грн

ЗРЦ+ВРЦ

ДЕРЖАВНІ 

ПРОГРАМИ
ЛІКАРНЯ

ДЛ — програма реімбурсації «Доступні ліки» ВРЦ — внутрішнє референтне ціноутворення
ПЖВЛЗ — перелік життєво важливих лікарських засобів ЗРЦ — зовнішнє (міжнародне) референтне ціноутворення
ДКД — договори керованого доступу

АПТЕКА

Новий 

лікарський засіб 

на ринку

• ЗРЦ має бути 
обов'язковим для 
всіх нових 
лікарських засобів

• Контроль за 
націнками 
виробника

ЗРЦ

• ОМТ має виконувати окремий самоокупний 
орган

• Має бути обов'язковим для всіх нових 
лікарських засобів

• Повинно включати фінансовий поріг, 
ефективність витрат, аналіз впливу на 
бюджет

• Має бути впроваджений підхід MCDA

• Схвалення і забезпечення можливості 
оскарження

• Повинно бути розроблене визначення 
інноваційності 

Значний 
вплив на 
бюджет

• Створення переговорного комітету і 
чіткої методології

• Розпочати використовувати ДКД, 
пов'язані з фінансуванням, для 
лікарських засобів, вартість яких має 
значний вплив на бюджет.

• ДКД, пов'язані з фінансуванням, 
можуть включати додаткові послуги.

ДКДПереговорний 

комітет

• Повинна бути втілена система 
контролю за призначенням у 
межах державних програм.

• Правило утворення цін на генерики і 
біосиміляри

• Внутрішнє референтне ціноутворення для 
рішень з реімбурсації

• Розширення програми «Доступні ліки» —
охоплення більшої кількості терапевтичних 
груп
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Терміни впровадження інструментів: детальні нормативні зміни

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019

Інструмент Захід Зміни в законодавстві

Співоплати

Правило 

утворення цін на 

генерики

Внутрішнє 

(терапевтичне)

Зовнішнє

ОМТ

Контроль за 

призначенням

Фінансові

Результати 

діяльності

• Впровадження захисних верхніх меж для населення, що 

перебуває під загрозою, — виконання динамічних розрахунків

• Визначення відсотку для 1-го, 2-го, 3-генериків / біоеквівалентних 

лікарських засобів, що виводяться на ринок після оригінального 

лікарського засобу

• Визначення критеріїв вибору груп і групування для визначення 

рівня реімбурсації

• Впровадження ЗРЦ під час процедури реєстрації для всіх 

лікарських засобів, що виводяться на ринок

• Здійснення контролю за цінами виробника

• Впровадження верхніх меж ЗРЦ у Prozorro
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• Незалежний орган

• Ліки, що не включені в Нац. перелік

• Обов'язкове виконання щодо всіх нових 

лікарських засобів, що фінансуються державою

• Публічне схвалення (публічна методологія і 

рекомендації) 

• Опротестування

• Вплив на витрати, 

аналіз впливу на 

бюджет, поріг

• Визначення інновації

• Підхід MCDA

• Система розрахунку попиту і призначень для 

державних програм

• Система штрафів / стимулів 

• Фінансові ДКД на дорогі ліки, що мають великий 

вплив на бюджет

• Додаткові послуги в межах державних програм

• Пілотні угоди, пов'язані з результатами, щодо 

дорогих ліків з невідомою ефективністю в межах 

державних програм

• Середовище 

для взаємодії 

бізнесу й Уряду

• Переговорний 

комітет

• Внесення змін до Конституції, закону про фінансові гарантії, наказів 

Міністерства охорони здоров'я і Міністерства фінансів і законодавчих 

актів, пов’язаних з Національною службою здоров'я України
• Внесення змін до законодавчих актів, пов’язаних з Національною 

службою здоров'я України, Державним експертним центром і ДП 

«Державні закупівлі України»

• Зміни до законодавства про фінансові гарантії, державні закупівлі, 

підготовка постанов КМУ, наказів Міністерства охорони здоров'я, 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства, Міністерства соціальної політики, актів 

Антимонопольного комітету України, Національної служби здоров'я 

України і ДП «Державні закупівлі України»

• Внесення змін до закону про фінансові гарантії, необхідні законодавчі 

акти, пов’язані з Національною службою здоров'я України, Державним 

експертним центром і ДП «Державні закупівлі України»

• Внесення змін до закону про фінансові гарантії, постанов КМУ, наказів 

Міністерства охорони здоров'я та Міністерства фінансів, інших 

регуляторних документів Національної служби здоров'я України

• Наказ Міністерства охорони здоров'я і законодавчі акти, пов’язані з 

Національною службою здоров'я України
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Україна значно відстає за державним фінансуванням оригінальних лікарських засобів 
(1/5)

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Україна значно відстає за державним фінансуванням оригінальних лікарських засобів
(2/5)

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Україна значно відстає за державним фінансуванням оригінальних лікарських засобів
(3/5)

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Україна значно відстає за державним фінансуванням оригінальних лікарських засобів
(4/5)

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Україна значно відстає за державним фінансуванням оригінальних лікарських засобів
(5/5)

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Встановлення і регулювання цін на лікарські засоби

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Інструмент Рекомендації

Співоплата

17) У програмі реімбурсації «Доступні ліки» вже використовуються елементи співоплати й референтного ціноутворення, 

але вони мають охоплювати більше терапевтичних областей і включати значно більше міжнародних 

непатентованих найменувань (МНН) різних груп.

18) Рекомендується створювати систему для розрахунку співоплат й управління ризиками для сприяння стійкому 

зростанню програми реімбурсації «Доступні ліки».

19) У разі розширення списку ліків у межах програм реімбурсації внутрішнє (терапевтичне) референтне ціноутворення 

для програми «Доступні ліки» може відбуватися із зазначенням міжнародної непатентованої назви (ATC 4) для 

стимулювання внутрішньогрупової / міжгрупової конкуренції. 

20) Стратегії та інструменти ціноутворення для генериків є ефективними рішеннями з фінансування, і вони повинні 

реалізовуватися для початку циклу підтримки лікарського засобу.

21) Рекомендується створення середовища для ініціювання і здійснення систематичної і прозорої взаємодії бізнесу й 

Уряду.

22) ДКД, пов'язані з досягненням клінічних результатів, можуть бути запущені в пілотному режимі для дорогих 

лікарських засобів, що закуповуються централізовано, з досягненням доцільного результату і проведенням 

реєстрації.

23) Усі зміни в законодавстві можуть бути реалізовані у вигляді єдиного комплексного закону, що повинен включати 

базу для розрахунку співоплат, обов'язкове й систематичне міжнародне референтне ціноутворення для всього ринку.

Заміщення генериками

Правило утворення цін на генерики

Зниження цін 

Референтне 

ціноутворення

Внутрішнє

(терапевтичне)

Міжнародне 

(зовнішнє)

ОМТ

Контроль за призначенням

ДКД

Пов'язані з 

фінансуванням

Пов'язані з 

результатами 

діяльності

Страхове покриття 

методу або засобу 

лікування за умови 

збору доказів 

ефективності (ЗДЕ)

Податок для компенсації витрат на державну 

допомогу

Менш пріоритетні рекомендації для України

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Великі розбіжності в споживанні регіональними лікарнями

4 обласні лікарні (Одеса, Львів, Дніпро, Запоріжжя) 

Область
Стандартні одиниці Витрати у 2018 році, млн грн

Дніпро Запор. Львів Одеса Дніпро Запор. Львів Одеса

Кількість місць 1 175 800 1 110 970 1 175 800 1 110 970

Знеболювальні ЛЗ Фентаніл 42 000 20 000 60 000 26 900 2,5 1,0 3,0 1,4

Тримеперидин 2 000 300 18 000 5 820 0,3 0,03 1,9 0,7

Карбапенеми Меропенем 2 200 6 500 3 200 1 500 0,7 1,6 0,8 0,4

Препарати для 

ін'єкційної 

анестезії

ПРОПОФОЛ + 

ТІОПЕНТАЛ + НАТРІЮ 

ОКСИБУТИРАТ + 

КЕТАМІН

27 700 10 500 15 800 30 450 0,6 0,4 0,7 1,6

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Сильні сторони (1/2) — інструменти просування генериків як ефективного рішення з 
фінансування

Тип інструмента Інструмент Чеська Республіка Угорщина Латвія Польща Словаччина

Співоплата

• Фіксована співоплата дає

швидкий фінансовий результат

• У кожній терапевтичній групі

використані ресурси з повним 

відшкодуванням

• Захисні обмеження для людей 

похилого віку

• Гнучка (щорічний перегляд), 

різні рівні / тарифи (6 груп)

• Є гнучка система з різними 

рівнями і тарифами

• Співоплата у формі 

обов'язкової суми (3,3 злотого)

• Не передбачена для людей 

похилого віку (старших за 75 

років)

• Гнучка система з різними 

рівнями і тарифами

• Захисні обмеження для 

пацієнтів різних вікових і 

соціальних груп

• Щоквартальний перегляд

Заміщення генериками

• Високоефективні заходи 

скорочення витрат (до 40 %)

• Список ліків, які дозволено 

призначати

• Інструменти для лікарів з 

інформацією про ціни

• Високоефективні заходи 

скорочення витрат

• Інструменти для фармацевтів /

лікарів для стимулювання 

генериків

• Закон 2020 року передбачає 

зобов'язання фармацевтів щодо 

заміни лікарських засобів

генериками

• Високоефективні заходи 

скорочення витрат

• Висока готовність застосування 

біоеквівалентних лікарських 

засобів

• Призначення лікарського 

засобу певного бренду має 

бути виправдане лікарем

• Високоефективні заходи 

скорочення витрат

• Платники здійснюють контроль 

за призначенням 

централізовано з 

використанням ІТ-системи

Зниження цін (верхня межа)

• Вплив разом із зовнішн. на весь 

ринок (2008 і 2011, список 

реімбурсації приблизно 30 %)

• Поетапне зниження цін на

генерики, біоеквіваленті 

лікарські засоби

Референтне 

ціноутворення

Внутрішнє

• Короткий інтервал (6 місяців)

• Референтне ціноутворення 

всередині терапевтичної 

групи

• Референтне ціноутворення для 

терапевтичної групи

• Референтне ціноутворення для 

фармацевтичного інгредієнта

• Ціна, пов'язана із системою 

участі в торгах (верхня межа)

• Створення цінової конкуренції

всередині груп

• Терапевтичні групи за АТС-

системою

• Групи, пов'язані з нозологіями

• Референтне ціноутворення для 

терапевтичної групи

• Препарат з 15+ % оборотом

виступає в ролі референтного

• Ціна, пов'язана зі

співоплатами (верхня межа)

• Короткий інтервал (3 місяці)

• Референтне ціноутворення 

всередині терапевтичної 

групи, що часто 

переглядається

Міжнародне

• Одна з найнижчих цін (мін. 3 з 

18 країн) завдяки короткому 

інтервалу (6 місяців)

• Ринкова ціна може бути

вищою за референтну ціну і 

може включати співоплату

• Реімбурсація щонайменше в 

трьох державах-членах ЄС

• 7 країн у контрольній групі 

(Польща, Угорщина, Чехія, 

Словаччина, Литва, Естонія, 

Данія) 

• Ціна не може бути вищою, ніж 

у Литві та Естонії

• Переглядається, якщо ціни 

змінюються в порівнюваних 

країнах

• Виробник подає ціни зі всіх 

ринків

• Виробники повинні 

декларувати наявність у них

ДКД при виведенні на ринок 

нових фармакологічних 

лікарських засобів у будь-

яких країнах ЄС

• Переглядається раз на 3—

6 місяців

• Якщо лікарський засіб

продається менше, ніж у

п'яти країнах, найнижча ціна —

20 % встановлюється як 

максимальна ціна

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019



99

Сильні сторони (2/2) — договори керованого доступу, пов'язані з фінансуванням   

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019

Тип 

інструмента
Інструмент Чеська Республіка Угорщина Латвія Польща Словаччина

ОМТ

• Спрощене ОМТ

• Виробник надає дані про

ефективність витрат і вплив на 

бюджет

• Поріг 3 x ВВП на душу населення /

роки життя, скориговані за якістю 

(QALY)

• Детальний зворотний зв'язок від 

експертів і професіоналів і подвійна 

перевірка під час процедури ОМТ

• Поріг 3 x ВВП на 

душу населення /

роки життя, 

скориговані за якістю 

(QALY)

• Спрощена (100 випадків / 30 екв. 

повн. зайнятості / 1 рік і 

10 випадків)

• Виробник надає дані про 

ефективність витрат і вплив на 

бюджет

• Спрощене ОМТ

• Виробник надає дані про 

ефективність витрат і вплив на 

бюджет

• Поріг (24 мін. зарплат / роки 

життя, скориговані за якістю 

(QALY) і 1,5 млн євро/рік на 

орфанні ліки)

Контроль 

за призначенням

• Лікарі не зобов'язані робити 

призначення із зазначенням МНН 

— більше свободи для тих, хто 

робить призначення, 

ретроспективний контроль

• Штрафи для лікарів, чиї медичні 

рекомендації перевищили середній 

показник з погляду понесених витрат

• Обмежений доступ — вища

ймовірність реімбурсації

• Призначення тільки із 

зазначенням МНН, надмірно 

сувора система призвела до 

високого рівня контролю (лікар 

має надавати додаткове 

пояснення)

ДКД

Пов'язані з 

фінансування

• Обмеження показань

• Власник реєстраційного 

посвідчення пропонує знижки на 

інший портфель для збільшення 

порогу верхньої межі

• Якщо лікарський засіб тимчасово

виключено з програми 

реімбурсації до досягнення 

постійного статусу, власник

реєстраційного посвідчення

повинен робити оплати для

пацієнта до закінчення

лікування

• На всі нові міжнародні 

непатентовані назви (МНН) 

поширюється ДКД

• Головним чином 

угоди, пов'язані з 

результатами 

діяльності, знижки, 

повернення коштів

• На всі нові міжнародні 

непатентовані назви (МНН) 

поширюється ДКД

• Вимоги до інфраструктури 

додаткових послуг (у межах

програми лікарських засобів) 

• Головним чином угоди, 

пов'язані з результатами 

діяльності через відносну 

простоту й обмежені можливості

• Можливість укладати контракти 

без розголошення з усіма 

платниками

Пов'язані з 

результатами 

діяльності

• Програми з лікарських засобів 

можуть забезпечувати досягнення 

цілей, пов'язаних з результатами 

лікування

Страхове 

покриття 

методу або 

засобу 

лікування за 

умови збору 

доказів 

ефективності 

(ЗДЕ)

• Власник реєстраційного 

посвідчення на 

високоінноваційні лікарські 

засоби, що підлягали тимчасовій 

реімбурсації, зобов'язаний 

створити інфраструктуру для 

збору реальної клінічної 

практики (РКП)

Податок для компенсації витрат на 

державну допомогу

• Податки для компенсації витрат на 

державну допомогу і повернення 

коштів залежно від обсягу

• Не застосовується при розподілі 

ризиків, таким чином, не впливає 

на інноваційні методи лікування
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Слабкі сторони (1/2) 
Тип 

інструмента
Інструмент Чеська Республіка Угорщина Латвія Польща Словаччина

Співоплата

• Несприятлива з 

політичного погляду

• Важкість впровадження

• Несприятлива з політичного 

погляду

• Важкість впровадження

• Несприятлива з політичного 

погляду

• Важкість впровадження

• Несприятлива з політичного 

погляду

• Важкість впровадження

Заміщення генериками

• Невідповідне дотримання 

вимог

• Потребуються додаткові 

інструменти моніторингу

• Невідповідне дотримання 

вимог

• Система додаткових 

стимулів для лікарів

• Відсутність чіткого 

регулювання 

біоеквівалентних лікарських 

засобів

• Невідповідне дотримання 

вимог

• Система моніторингу цін 

для пацієнтів

Зниження цін (верхня межа)

• Використання в ролі 

кризового інструмента 

протягом певного періоду 

(2009)

Референтне 

ціноутворення

Внутрішнє

(терапевтичне)
• Агресивна політика —

призводить до збільшення 

паралельного експорту 

• Агресивна політика —

призводить до збільшення 

паралельного експорту

• Непослідовне застосування 

внутрішнього ціноутворення

• Відсутність визначених 

правил і нормативно-

правової бази

• Нерегулярне використання 

(від випадку до випадку, не 

для динамічного реагування 

на ситуацію на ринку)

• Низька прозорість

• Агресивна політика —

призводить до збільшення 

паралельного експорту

Міжнародне

ОМТ / фармакоекономіка
• Не є незалежним органом

• Обмежена спроможність

• Не є незалежним органом

• Обмежена спроможність

• Рекомендації, які не є 

обов’язковими (остаточне 

рішення — міністр)

• Декілька платників —

ускладнює оцінювання

• Поріг (24 мін. зарплат / роки 

життя, скориговані за якістю 

(QALY) й умовна 

реімбурсація обмежують 

нових гравців 

Контроль за призначенням

• Лікарі не зобов'язані 

робити призначення, 

зазначаючи МНН

• Негативне ставлення з 

боку тих, хто робить 

призначення

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019



101

Слабкі сторони (2/2) 

Тип інструмента Інструмент Чеська Республіка Угорщина Латвія Польща Словаччина

ДКД

Пов'язані з 

фінансуванням

• Обмежений доступ — кілька 

спеціальних центрів можуть 

пропонувати новий метод 

лікування

• Правові обмеження щодо

безкоштовних доз і 

додаткових послуг

• Головним чином угоди, 

пов'язані з фінансуванням, з 

поділом ризиків при виведенні 

на ринок нових лікарських 

засобів і технологій між їхніми

виробниками та продавцями, 

на основі дуже незначної 

кількості результатів (2—3)

• Відсутність спеціального 

органу для ведення 

переговорів

• Відсутність процедур ведення 

переговорів

• Питання прозорості

• Головним чином угоди, 

пов'язані з фінансуванням, з 

поділом ризиків при виведенні 

на ринок нових лікарських 

засобів і технологій між їхніми

виробниками та продавцями, 

на основі дуже незначної 

кількості результатів (2—3)

Пов'язані з 

результатами 

діяльності

• Відсутність

інфраструктурних 

можливостей

• Відсутність 

інфраструктурних 

можливостей

• Відсутність інфраструктурних 

можливостей 

• Відсутність можливостей 

для виробника будувати 

власні системи збору даних 

або отримувати (збирати) дані 

з державної інфраструктури

• Відсутність інфраструктурних 

можливостей 

Страхове 

покриття методу 

або засобу 

лікування за 

умови збору 

доказів 

ефективності 

(ЗДЕ)

Податок для компенсації витрат на 

державну допомогу

• Високий податок обмежує 

доступ до інноваційних методів 

лікування

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Вимоги (1/2)

Інструменти Необхідні дані Інфраструктура Методи Інші вимоги

Співоплата • Дані про призначення, видачі, ціни

• Можливість і вміння здійснювати управління 

базами даних, робити аналіз даних

• Законодавча база про використання ПЗЦР

• Процедури із застосування співоплати

• Система валідації призначення і рівня співоплати

• Вибір або обчислення співоплати (рівень, 

захищені когорти, референтні ліки тощо) 

• Висока політична

готовність

Заміщення генериками
• Дані про пацієнтів, призначення і 

відпускання

• Персонал аптеки, що пройшов навчання з 

відповідного заміщення

• Законодавство для надання дозволу робити 

заміщення тим, хто здійснює відпуск

• Система для перевірки заміни

• Коли і як заміщення буде робитися, тобто 

дозволятися, заохочуватися або вимагатися

• Методологія перевірки заміни

Зниження цін
• Висока політична

готовність

Референтне 

ціноутворення

Внутрішнє

(терапевтичне) • Фактичні договірні ціни

• Процедури застосування ВРЦ 

• Процедури інтеграції ВРЦ у процес ухвалення 

рішень з дотриманням законодавства

• Вибір або розрахунок референтної ціни (наприклад, 

найнижчої ціни в комплекті, середнє 

арифметичне всіх лікарських засобів, 

середньозважена величина) 

• Коригування для врахування конфіденційних 

знижок або пільг

Міжнародне • Фактичні узгоджені ціни

• Спроможність управляти базами даних, 

аналізувати дані

• Законодавча база про використання ЗРЦ

• Процедури застосування ЗРЦ, включаючи критерії 

вибору референтних країн 

• Процедури інтеграції ЗРЦ у процес ухвалення 

рішень

• Механізм моніторингу величини націнок і цін на 

ліки

• Вибір або розрахунок референтної ціни (наприклад, 

найнижчої ціни в комплекті, середнє 

арифметичне всіх лікарських засобів, 

середньозважена величина) 

• Дата ціни в референтних країнах (наприклад, 

порівняння поточної ціни і ціни при виведенні на 

ринок)

• Потребуються коригування (i) для врахування 

конфіденційних знижок заявлених цін або пільг, (ii) 

для врахування рівня економічного розвитку

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Вимоги (2/2)

Інструменти Необхідні дані Інфраструктура Методи Інші вимоги

ОМТ

• Клінічні дані про ефективність і 

безпеку ліків

• Дані про витрати

• Дані, що використовуються в 

економічному моделюванні

• Згідно із законодавством обов'язковим є виконання ОМТ

для реімбурсації і визначення цін на лікарські засоби

• Спроможність і система аналізу доказів ОМТ

• Повинні бути визначені критерії ухвалення 

рішень, які будуть використовуватися, а 

також процедури аналізу або оцінювання 

• Визначення того, як треба повідомляти про 

результати і чи буде стягуватися платня

• Висока політична

готовність

Контроль за призначенням
• Дані про пацієнтів, призначання і 

відпуск

• Законодавча база про контроль за призначенням

• Спроможність робити валідацію призначення

Спеціальний процес для 

інноваційних лікарських засобів
• Законодавча база про високоінноваційні засоби

• Визначення інноваційного лікарського 

засобу, критеріїв реімбурсації, 

методологічної бази

Спеціальний бюджет для 

інноваційних лікарських засобів

• Висока політична

готовність

ДКД

Пов'язані з 

фінансуванням

• Дані про запаси, використані 

ресурси, використання тощо

• Згідно із законодавством обов'язково треба використовувати 

УПР

• Спроможність робити фармакоекономічні оцінювання, 

вести переговори, оцінювати клінічні докази 

• Система для ведення обліку запасів, використаних 

ресурсів, використання

• Вибір й оцінювання розрахунку, типу угоди
• Висока політична

готовність

Пов'язані з 

результатами 

діяльності

• Дані про запаси, використані 

ресурси, використання, 

пацієнтів, клінічні дані тощо

• Згідно із законодавством обов'язково треба використовувати 

УПР

• Спроможність робити фармакоекономічні оцінювання, 

вести переговори, оцінювати клінічні докази

• Система для ведення обліку запасів, використаних 

ресурсів, використання, клінічних даних і результатів

• Вибір й оцінювання розрахунку, типу угоди
• Висока політична

готовність

Страхове покриття 

методу або засобу 

лікування за умови 

збору доказів 

ефективності (ЗДЕ)

• Дані про запаси, використані 

ресурси, використання, 

пацієнтів, клінічні дані тощо

• Згідно із законодавством обов'язково треба використовувати 

УПР

• Спроможність робити фармакоекономічні оцінювання, 

вести переговори, оцінювати клінічні докази

• Система для ведення обліку запасів, використаних 

ресурсів, використання, клінічних даних і результатів

• Вибір й оцінювання розрахунку, типу угоди
• Висока політична

готовність

Податок для компенсації витрат 

на державну допомогу

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Бар'єри для України 1/2

Інструменти Бар'єри

Спільні оплати

• Низька придатність для рецептурних лікарських засобів (застосовування тільки для програми реімбурсації «Доступні ліки»)

• Відсутність інструмента для встановлення відповідності відпущених лікарських засобів і лікарських засобів, указаних у призначенні

• Низька спроможність робити фармакоекономічні розрахунки, відсутність призначеного органу, відповідального за політику ціноутворення 

• Правила співоплати повинні бути узгоджені з Конституцією і законом про фінансові гарантії на медичні послуги

Заміщення генериками

• Низька придатність для рецептурних засобів (застосовування тільки для програми реімбурсації «Доступні ліки»)

• Відсутність інструмента для встановлення відповідності відпущених лікарських засобів і лікарських засобів, указаних у призначенні

• Низька спроможність робити фармакоекономічні розрахунки (оригінальні лікарські засоби і генерик, генерик і генерик в одній групі) 

• Відсутність можливостей аналізу й контролю за призначенням рецептурних лікарських засобів

• Лікарі проти заміщення

• Високе адміністративне навантаження через примусове забезпечення виконання (необхідність здійснювати контроль за всіма операціями з фармацевтичними 

засобами)

• Відсутність нормативно-правової бази для заміщення тими, хто відпускає лікарські засоби

• Сильне лобіювання (тиск) у фармацевтичній галузі

Зниження цін • Сильне лобіювання (тиск) у фармацевтичній галузі

Референтне 

ціноутворення

Внутрішнє 

(терапевтичне)

• Низька спроможність аналізувати дані про ціни на генерики в межах групи

• Застосовується тільки до програми реімбурсації «Доступні ліки»

• Недостатня прив'язка до МНН (відсутність прив'язки до груп ATC-системи) 

Міжнародне

• Низька спроможність

• Застосовується тільки до програми реімбурсації «Доступні ліки»

• Низька спроможність управляти системою цін, переглядами, націнками

• Кошик, визначений на основі невідомих критеріїв без застосування певної методології 

• Обмежений доступ до участі в переговорах про ціни в референтних країнах

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019
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Інструменти Бар'єри

ОМТ

• Низька спроможність робити фармакоекономічне оцінювання

• Вузьке охоплення теперішнім відділом ОМТ (не робиться економічне оцінювання, розгляд тільки медичних аспектів)

• Не є незалежним органом

• Законодавство вимагає ОМТ тільки ліків, що не включені в ПЖВЛЗ

• Немає методології

• Джерела фінансування не визначені 

Контроль за призначенням

• Низька придатність для рецептурних засобів (застосовування тільки для програми реімбурсації «Доступні ліки»)

• Низький інфраструктурний потенціал для аналізу даних про призначення

• Низька спроможність робити аналіз використання

• Лікарі можуть не дотримуватися заходів з контролю

• Високе адміністративне навантаження

• Відсутність правової процедури

Спеціальний бюджет для інноваційних лікарських 

засобів

• Немає визначення інноваційного лікарського засобу

• Низька спроможність Міністерства охорони здоров'я

Спеціальний бюджет для інноваційних лікарських 

засобів

ДКД

Пов'язані з фінансуванням

• Брак даних та інструментів, які стосуються епідеміології, моделей використання тощо

• Низька спроможність робити фармакоекономічні розрахунки

• Низький рівень взаємодії між зацікавленими сторонами (бізнесом і державним органом)

• Через характер угод виключається прозорість

Пов'язані з результатами 

діяльності

• Брак даних та інструментів, які стосуються епідеміології, моделей використання, результатів, пацієнтів

• Низька спроможність робити фармакоекономічні оцінювання, вести переговори, оцінювати клінічні докази 

• Через характер угод виключається прозорість

Страхове покриття методу або 

засобу лікування за умови збору 

доказів ефективності (ЗДЕ)

• Брак даних та інструментів, які стосуються епідеміології, моделей використання, результатів, пацієнтів

• Низька спроможність робити фармакоекономічні оцінювання, вести переговори, оцінювати клінічні докази

• Через характер угод виключається прозорість.

Податок для компенсації витрат на державну 

допомогу
• Немає законодавчої бази для операцій з бюджетними обмеженнями

Джерело: аналіз Київської школи економіки, 2019


