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ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ НА ОЗ в Україні

nszu.gov.ua

Державні 

витрати

Загальні витрати на 

охорону здоров’я

Приватні 

витрати
54%

75$

290$226$PPP

534$
3,4% від ВВП

45%

167$
91$

PPP



ЕКОНОМІКА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Економіка:

Ресурси завжди обмежені

Ринок в ОЗ не є типовим, 

для розміщення 

обмежених ресурсів 

потрібні розумні 

комбінації ринкових та 

неринкових механізмів

Етика: дилеми політики ОЗ не є 

суто технічними, вони завжди 

свідомо чи несвідомо 

спираються на цінності

Політика: різні актори (діючі 

особи) політики прагнуть того, 

щоб саме їхні цінності були 

взяті до уваги, а пропозиції 

почуті

nszu.gov.ua



КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 95

Бюджетна система України будується на засадах справедливого і 

неупередженого розподілу  суспільного багатства між громадянами і 

територіальними громадами.

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які 

видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування 

цих видатків.

Держава прагне до збалансованості бюджету України

СТАТТЯ 49 VS СТАТТІ 95



В рамках впровадження реформи 
охорони здоров'я всі країни стикаються 
з неминучою проблемою – узгодити 
потреби в сфері охорони здоров'я та 
попит на медичні послуги з наявними 
ресурсами. Жодна країна в світі не 
може забезпечити всі можливі послуги 
для всіх громадян без обмежень у 
кількості. У ситуації з обмеженими 
ресурсами важливо визначити методи 
та процедуру встановлення 
пріоритетів.

У ситуації, коли потреби в сфері 
охорони здоров’я перевищують 
наявні ресурси, неможливо 
уникнути пріоритизації послуг

ВИМІРИ ОХОПЛЕННЯ МЕДИЧНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ



СТРУКТУРА ПОТРЕБ В МЕДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ І ФАКТИЧНИЙ СТАН
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Потреба в медичній допомозі за рівнями

Західна модель споживання Фактичне споживання

Вільний вибір лікаря

Екстрена 

допомога

Лише за 

направленням 

лікаря ПМД

Електронний рецепт

Електронне направлення

ПМД Екстрена допомога



центральний орган виконавчої влади, який оперує коштами 

Державного бюджету через ПРОГРАМУ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

управляємо Програмою медичних гарантій (державним 

гарантованим пакетом), формуємо її та розробляємо тарифи       

і коригувальні коефіцієнти на основі стратегічних напрямків та 

пріоритетних послуг

головна функція: стратегічні закупівлі, контрактування, контроль 

виконання умов договору з надавачами медичних послуг

укладаємо договори з надавачами медичних послуг будь-якої 

форми власності (державними, комунальними та приватними)

ХТО МИ ТАКІ?



Реімбурсація лікарських засобів через НСЗУ 

(урядова програма «Доступні ліки») з 01.04.2019

Пілотування спеціалізованої медичної допомоги 

в лікарнях Полтавської області з 01.04.2019

2020

ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ 

у повному обсязі для усіх рівнів 

медичної допомоги з 01.01.2020

Реформа «первинки» – декларації про вибір 

лікаря в ЕСОЗ (сімейні лікарі, педіатри, 

терапевти) з 01.04.2018

Початок збільшеного фінансування від НСЗУ 

з 01.07.2018 

2019

2018

МАСТЕР-ПЛАН ТРАНСФОРМАЦІЇ 2018-2020

nszu.gov.ua

ПМГ



НСЗУ: ПІВТОРА РОКУ РОБОТИ

28,6 млн 
декларацій оплачується 

з Державного бюджету

15,9 млрд грн 
ми виплатили закладам 

ПМД на підставі договору 

за 2018-2019 роки

nszu.gov.ua

1124
аптечних закладів 

(юр.осіб) уклали 

договори

7 753 365
виписано електронних 

рецептів («Доступні ліки»)

6 467 911
лікарських засобів відпущено 

за електронними рецептами

398,3 млн грн 
НСЗУ виплатила аптекам-

партнерам з квітня 2019

339
маємо приватних закладів 

ПМД з загальної кількості 

партнерів НСЗУ

1434 
медзаклади уклали 

договори з НСЗУ



КІЛЬКІСТЬ МЕДЗАКЛАДІВ, ЯКІ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ З НСЗУ, 
ЗА ТИПОМ ВЛАСНОСТІ

nszu.gov.ua * дані вказано станом на 04.10.2019р.
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ФОП та інші приватні

медзаклади пілотного проекту



КАРТА АПТЕК-УЧАСНИКІВ (ЮР.ОСІБ) УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ 
РЕІМБУРСАЦІЇ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

1124

7454

аптек-юр.осіб, які мають договір з НСЗУ

аптек-місць отримання доступних ліків

* дані вказано станом на 04.10.2019р.
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ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

Закон №2168

Програма державних гарантій медичного обслуговування населення (ПМГ)

– програма, що визначає перелік та обсяг медичних послуг (включаючи медичні  вироби) та лікарських 

засобів, повну оплату надання яких пацієнтам держава  гарантує за рахунок коштів Державного бюджету 

України згідно з тарифом, для  профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку з хворобами,  

травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та  пологами

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від19.10.2017

№ 2168-VIII: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19


Від псевдобезкоштовної медицини –
до Програми медичних гарантій  

• ПАЦІЄНТ – в центрі системи

• НАСПРАВДІ безоплатний перелік послуг на всіх рівнях меддопомоги, 
гарантований державою

• Вільний ВИБІР лікаря та закладу пацієнтом – як на первинному рівні, так і на 
рівні спеціалізованої допомоги

• Нова модель фінансування ЗОЗів – за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» 

ВІД ПСЕВДОБЕЗКОШТОВНОЇ МЕДИЦИНИ – ДО ПМГ



ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

nszu.gov.ua

Перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 

№ 2168-VIII: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19


Стратегічні напрями та пріоритетні стани ПМД Реімбурсація
Громадське 

здоров’я

Екстренна 

допомога

Амбулаторна 

допомога 

(спеціалізована)

Стаціонарна 

допомога 

(спеціалізована)

Серцево-судинні 

захворювання

Артеріальна     

гіпертензія

Інфаркт

+

+

+

+ + + +

Інсульт + + + + +

Цукровий діабет ІІ + + +

Астма + + +

Пологи/неонанатальна 

допомога
+ + +

Онкологія (раннє 

виявлення)
+ + +

МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ ПРОГРАМИ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ (ПМГ) 

nszu.gov.ua



ДАНІ В СИСТЕМІ: ВЕБСАЙТ НСЗУ, РОЗДІЛ «Е-ДАНІ»
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ДАНІ В СИСТЕМІ
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ДАНІ В СИСТЕМІ
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СЛІДКУЙТЕ ЗА ІНФО НА САЙТІ   

nszu.gov.ua  
об'єми послуг 

вартість 

фінансування 

контрактування

nszu.gov.ua

nszu.ukr

info@nszu.gov.ua

м. Київ, проспект Степана Бандери, 19, 04073

NSZU Ukraine


