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ДЕрЖавні заКУПівЛі ЛіКів  
ЧЕрЕз міЖнароДні орГанізаціЇ.
ПЕрЕмоГи 2018 

39% державного бюджету
економлять міжнародні організації  
за даними рахункової палати 

Понад 80% ліків закуповується 
напряму у виробників

До 68% сягають обсяги ліків, 
закуплених за зекономлені кошти 

5 країн перейняли український  
досвід міжнародних закупівель: 
Молдова, казахстан, вірменія,  
Боснія і Герцеговина, Узбекистан



ДЕрЖавні заКУПівЛі ЛіКів  
ЧЕрЕз міЖнароДні орГанізаціЇ.
ПЕрЕмоГи 2018 

2386
У стільки разів 
більше таблеток 
“Нілотиніб” для 
програми “Доросла 
онкологія” 
закуплено у 2017 
році в порівнянні з 
2014 роком

У стільки разів 
більше коронарних 
стент-систем для 
програми “Серцеві 
хвороби” закуплено 
у 2017 році 
порівнянно з тим, як 
було до реформи

У стільки разів 
більше ампул 
іМУНАт 100 МО 
для програми 
“Дитяча гемофілія” 
закуплено у 2017 
році в порівнянні 
з 2014 роком



ДЕрЖавні заКУПівЛі ЛіКів  
ЧЕрЕз міЖнароДні орГанізаціЇ.
ПЕрЕмоГи 2018 

втроє дорожче купують ліки регіональні онкодиспансери та державні 
установи, порівнянно з цінами міжнародних закупівель

Препарат Ціна  
ПРООН, $ Замовник Ціна  

регіонів, $
Різниця  
в ціні, %

Бікалутамід-віста 0,19
Закарпатська 
область

0,75 394

іринотекан-віста 11,27 Біла Церква 33,22 294

кислота золедронова 7,2
кіровоградська 
область

23,25 322

Цисплатин-тева 9,55 Черкаська область 26,46 277

Звіт Центру протидії корупції за 2017 рік



БЮДЖЕт на заКУПівЛЮ ЛіКів 2019  
за наСтУПними нозоЛоГіЯми 
Бюджет 2019 року на ліки було збільшено на 626 млн грн  
у порівнянні з 2018м роком. Загальна сума 6 млрд 575 млн грн.

№ Напрями діяльності Бюджет 2019, млн грн

1 туберкульоз 552,48

2 СНіД 851,48

3 Онкологія (дорослі) 1 320,46

4 Онкологія (діти) 631,06

5 ПіД (діти) 17,60

6 ПіД (дорослі) 64,69

7 ЮрА (діти) 131,91

8 ЮрА (дорослі) 64,69

9 Аутизм (діти) 17,99

10 Гепатити (діти) 3,14

11 Гепатити (дорослі) 136,24

12 ідіопатична сімейна дистонія (діти та дорослі) 6,44

13 Ендопротези (діти та дорослі) 44,89



БЮДЖЕт на заКУПівЛЮ ЛіКів на 2019

15.08.2018
Акція під 

Міністерством 
Фінансів 

«Запали свічку»

вПЕрШЕ  
виділено  

кошти  
на закупівлю:

   препаратів для дорослих хворих  
        з вродженими імунодефіцитами (47 млн грн)

 
   препаратів на хворих з ювенільним     

        ревматоїдним артритом (64,6 млн грн)

   медичних виробів для маленьких пацієнтів  
         з недосконалим остеогенезом



СПроЩЕна рЕєСтраціЯ  
ЛіКарСЬКиХ заСоБів

 
68 

препаратів 

зареєстровано 
за весь період 

існування 
міжнародних 

закупівель

 
У7 

нозологіях: 

вакцини
гепатити 
арв препарати
ССЗ
дитяча онкологія
туберкульоз
гемофілія

 
21 

препарат 

зареєстровано
 у 2018 році

 
13 

препаратів 

зареєстровано  
за допомогою 
БФ «Пацієнти 

України» 



анаКінра

МОЗ спільно з БФ 
«Пацієнти України» 

знайшли можливість  
для закупівлі  

препарату Анакінра *

Зустріч з представником 
SOBI 28.04.2018 та 

07.11.2018

ПрЕС-БрИФіНГ №2 за 
участю батьків хворих 

дітей 31.01.2019

МОЗ вперше закупив 
Анакінру

ПрЕС-БрИФіНГ №1  
за участю батьків  

хворих дітей відбувся  
11.12.2018  

відриктий лист до 
представників Sobi. 

14.03.2019

відкрито кримінальне 
провадження 

Національною поліцією 
України

колонка на Українській 
правді. Життя. 14.01.2019

Звернення до голови 
комітету закордонних 

справ Ганни Гопко. 
20.03.2019

* Нарада в МОЗ від 14.08.2018 за участі пацієнтів, лікарів та представників МОЗ



БоротЬБа з «віЧнозЕЛЕними» 
ПатЕнтами

зП №7538

04.09.2018 -  
винесено на 
голосування  
та провалено

зП №9088

Депутатський 
Законопроект

 
ініціатори:

Співаковський О.В.
Опанасенко О.В.
Кніжицький М.Л.

Гопко Г.М. 

зП № 9385

Очікується розгляд  
на комітеті  
ЗП від МЕрт 

 
ініціатори:

Гройсман В.Б.
Співаковський О.В. 



БоротЬБа з «віЧнозЕЛЕними» 
ПатЕнтами



ГУманітарна ДоПомоГа

БФ «Пацієнти України» домоглися забезпечення онкохворих 
пацієнтів гуманітарною допомогою.

4 препарати загальною сумою близько 20 млн грн

Авастин

тафінлар

іресса

Мекініст 



заХиСт мЕДрЕФорми 
#ПіДтримУємоСУПрУн



нацПЕрЕЛіК 

Завдяки діям БФ «Пацієнти України»  
вперше шість онкогематологічних 
препаратів буде закуплено на 
100% від потреби за додаткові 
кошти, які спрямовані на лікування 
дорослих онкохворих в рамках 
централізованих державних 
закупівель



розвитоК ПЛатФорми є-ЛіКи

До 800 
консультацій 

на гарячій лінії
по гепатитах

До 200 000 
відвідувачів

22 області до 800 
консультацій 

на  гарячій лінії 
Є-ліки

1431 лікарня



ЕКСПЕртна ПіДтримКа  
ПацієнтСЬКоЇ СПіЛЬноти

НАШі ЧЛЕНИ вИГрАЛИ ГрАНтИ  
віД МФ «віДрОДЖЕННЯ»: 

Пацієнтський моніторинг: чи отримують пацієнти,  
хворі на рак молочної залози, належне лікування  
(на прикладі волинської та вінницької областей)
Вікторія Романюк, ГО «Афіни. Жінки проти раку»

Ефективні закупівлі ліків для пацієнтів з ЮрА:  
обрахунок потреби, контроль закупівель і підзвітність»
Тетяна Барлас, ГО «Радість руху»



ФанДрЕЙзинГовиЙ звіт

Підтримані проекти у 2018-2019 рр:

 мФ «відродження»  
 «Ліки українцям від держави - гарантовано»  2 885 084 грн   
 (включно з підтримкою Секретаріату із супроводу         
 міжнародних закупівель)

 вБо «всеукраїнська мережа ЛЖв»  
 «Ефективне партнерство для подолання віЛ/СНіД,  
 туберкульозу і гепатитів» 2 809 998 грн

 PACT  
 «Медична реформа – моніторинг  
 зі сторони громадськості» 47 069 USD



ФанДрЕЙзинГовиЙ звіт

Подані проекти у 2019:

 вБо «всеукраїнська мережа ЛЖв» 
 «Патентна реформа в Україні»  
 (підтримано у 2019 році)

 єднання  
 «Навчальний захід для команди»  
 (підтримано у 2019 році)

 National Endowment for Democracy 
 «Дерегуляція фармацевтичного ринку в Україні»  
 (проект на розгляді)



ФінанСовиЙ звіт.  
розПоДіЛ за наПрЯмами

отримано коштів  у 2018 році 

МФ «відродження» 2,885,084.00

вБО «всеукраїнська мережа ЛЖв» 2,809,998.00

PACT 1,270,863.00

всього 6,965,945.00



ФінанСовиЙ звіт.  
розПоДіЛ за наПрЯмами

використано коштів у 2018 році 

Програмні витрати

Експертний супровід та команда програмних фахівців 4,983,842.89

Програмні заходи  
(зустрічі, круглі столи, дизайн та друк матеріалів, інформаційний супровід тощо) 746,255.46

Проведення навчальних зустрічей, тренінгів 248,579.81

всього 5,978,678.16 80%

адміністративні витрати 

Людські ресурси (включно з податками) 594,185.58

Офісні витарти (аренда, комунальні виплати, аудит, банківські виплати тощо) 887,458.96

всього 1,481,644.54 20%

вСЬоГо 7,460,322.70



СтратЕГіЧні наПрЯми на 2019 ріК

1 забезпечення пацієнтського контролю над державними закупівлями



СтратЕГіЧні наПрЯми на 2019 ріК

1 Забезпечення пацієнтського контролю над державними закупівлями

2 забезпечення сталості лікування після закінчення дії закону  
про міжнародні організації 



СтратЕГіЧні наПрЯми на 2019 ріК

1 Забезпечення пацієнтського контролю над державними закупівлями

2 Забезпечення сталості лікування після закінчення дії закону  
про міжнародні організації 

3 розширення доступу до генеричних ліків, обмеження виробників 
брендових препаратів у зловживанні патентними правами 



СтратЕГіЧні наПрЯми на 2019 ріК

1 Забезпечення пацієнтського контролю над державними закупівлями

2 Забезпечення сталості лікування після закінчення дії закону  
про міжнародні організації 

3 розширення доступу до генеричних ліків, обмеження виробників 
брендових препаратів у зловживанні патентними правами 

4 Підвищення рівня обізнаності пацієнтів про можливості доступу  
до ліків, закуплених за державний кошт



СтратЕГіЧні наПрЯми на 2019 ріК

1 Забезпечення пацієнтського контролю над державними закупівлями

2 Забезпечення сталості лікування після закінчення дії закону  
про міжнародні організації 

3 розширення доступу до генеричних ліків, обмеження виробників 
брендових препаратів у зловживанні патентними правами 

4 Підвищення рівня обізнаності пацієнтів про можливості доступу  
до ліків, закуплених за державний кошт

5 Початок фінансування послуг для віЛ+ з державного бюджету 
шляхом просування Плану переходу



СтратЕГіЧні наПрЯми на 2019 ріК

1 Забезпечення пацієнтського контролю над державними закупівлями

2 Забезпечення сталості лікування після закінчення дії закону  
про міжнародні організації 

3 розширення доступу до генеричних ліків, обмеження виробників 
брендових препаратів у зловживанні патентними правами 

4 Підвищення рівня обізнаності пацієнтів про можливості доступу  
до ліків, закуплених за державний кошт

5 Початок фінансування послуг для віЛ+ з державного бюджету шляхом 
просування Плану переходу

6 розвиток пацієнтської спільноти 



СтратЕГіЧні наПрЯми на 2019 ріК

1 Забезпечення пацієнтського контролю над державними закупівлями

2 Забезпечення сталості лікування після закінчення дії закону  
про міжнародні організації 

3 розширення доступу до генеричних ліків, обмеження виробників 
брендових препаратів у зловживанні патентними правами 

4 Підвищення рівня обізнаності пацієнтів про можливості доступу  
до ліків, закуплених за державний кошт

5 Початок фінансування послуг для віЛ+ з державного бюджету шляхом 
просування Плану переходу

6 розвиток пацієнтської спільноти 

7 Дерегуляція фармсектору (після підтвердження фінансування)
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Дякуємо за увагу! 


