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Резюме 

Міжнародний  досвід  свідчить  про  важливість  регулювання  цін  на  лікарські  засоби  передусім  через 
нагальну необхідність забезпечити доступність ліків для населення. Разом з тим, не існує єдиного підходу 
до  такого  регулювання.  Водночас  можна  визначити  основні  підходи  до  регулювання,  як‐то  визначення 
фіксованих  або  базових  цін,  регулювання  прибутку.  Крім  того,  ряд  країн  запроваджує  ціноутворення  на 
основі  ефективності  лікарських  засобів.  Часто  країни  використовують  більше,  ніж  один  метод 
регулювання. 

В Україні регулювання цін на лікарські засоби є також надзвичайно важливим з огляду як на проблеми із 
станом  здоров’я  населення,  так  і  низький  рівень  доходів  багатьох  громадян  і  недостатній  рівень 
конкуренції на фармацевтичному ринку. Так, у 2012 році урядом було ініційовано пілотний проект щодо 
встановлення  референтних  цін  на  лікарські  засоби  для  лікування  осіб  з  гіпертонічною  хворобою. 
Найвірогідніше,  що  уряд  і  надалі  впроваджуватиме  регулювання  цін  на  ряд  лікарських  засобів.  Тому 
вивчення досвіду країн ЄС є надзвичайно важливим. 
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1.	 Вступ	

В  Україні  протягом  останніх  місяців  жваво  обговорюється  проблематика  регулювання  цін  на  лікарські 
засоби.  В  рамках  такого  регулювання  вже  було  запроваджено  референтні  ціни  на  препарати  проти 
гіпертонії. Вивчення досвіду щодо такого регулювання країн‐членів ЄС є надзвичайно важливим з огляду 
на зобов’язання України гармонізувати своє законодавство до acquis communautaire ЄС. 

Міжнародний досвід свідчить, що багато країн світу впроваджують регулювання цін на лікарські  засоби. 
Основною  причиною  цього  є  нагальна  необхідність  забезпечити  доступність  лікарських  засобів  для 
населення на фоні тенденції до постійного зростання цін на ліки. Разом з тим, поки що не  існує єдиного 
підходу  до  такого  регулювання.  До  основних  методів  регулювання  цін  на  лікарські  засоби  належать: 
встановлення фіксованих цін, регулювання прибутку, ціноутворення на основі ефективності та визначення 
базових цін. 

В розділах 2 та 3 представлено підходи до регулювання цін на лікарські засоби в країнах ЄС та в Норвегії. 
Розділ 4 наведено короткий огляд поточної  ситуації  з регулюванням цін на ліки в Україні. В останньому 
розділі ми пропонуємо певні висновки та уроки для України. 

2.	 Порівняння	підходів	до	регулювання	в	країнах	ЄС	

2.1.	 Методи	регулювання	
На сьогодні в країнах ЄС не існує спільної політики щодо ціноутворення у фармацевтичній сфері. Засоби та 
методи  регулювання  цін  на  лікарські  препарати  суттєво  відрізняються  між  країнами  (див.  Таблицю  1). 
Деякі  країни безпосередньо регулюють ціни на ліки  (Франція  та  Італія),  тоді як ряд країн впроваджують 
обмеження на відшкодування витрат в рамках соціального страхування (Німеччина).  

Таблиця 1. Методи регулювання цін на лікарські засоби в країнах ЄС 

Країна 

Контроль цін 
на стадії 

запуску нового 
продукту 

Контроль цін при 
відшкодуванні 

витрат 

Референтні 
ціни 

Контроль 
прибутку 

Позитивні/ 
негативні 
лістинги 

Бюджети на 
ліки для 
лікарів 

Австрія  √  √  √ 
Бельгія  √  √  √ 
Данія      √ √ 
Фінляндія    √  √ 
Франція  √  √  √  √
Німеччина    √  √ √  √
Греція  √  √  √ 
Ірландія  √  √  √  √
Італія  √  √  √ 
Нідерланди  √  √  √ √ 
Норвегія    √  √ √ 
Португалія  √  √  √ 
Іспанія  √  √  √ √ 
Швеція    √  √ √ 
Швейцарія    √  √ 
Джерело: John A. Vernon “Drug Research and Price Controls”. 

Виділяють  чотири  основні  методи  регулювання  цін  на  лікарські  засоби1:  встановлення  фіксованих  цін, 
регулювання прибутку, ціноутворення на основі ефективності та встановлення базових цін. Встановлення 
фіксованих цін закріплює «розумні» і доступні максимальні ціни на лікарські засоби для системи охорони 
здоров’я  (як  правило,  державної).  Рівень  цін  відрізняється  між  країнами  і  залежить  від  бюджетних 
обмежень,  порядку  надання  рецептів,  політичного  значення  фармацевтичної  промисловості  та  інших 

                                                            
1   Monique  F. Mrazek.  Comparative  Approaches  to  Pharmaceutical  Price  Regulation  in  the  European  Union  Croatian 

Medical Journal 43(4):453‐461,2002 



4 
 

інтересів  тощо.  За моделі регулювання  прибутку  фармацевтичні  компанії  добровільно  обмежують  свій 
прибуток  через  встановлення  відсотку  допустимого  прибутку  (який  визначається  під  час  діалогу  з 
відповідними державними органами).  Схеми базових  цін  встановлюють фіксовані  ліміти  відшкодування 
на  товари  однієї  групи. Модель ціноутворення  на  основі  ефективності  передбачає  економічну  оцінку 
лікарських засобів (аналіз витрат і вигод). Цей метод зазвичай застосовується на додаток до інших методів 
регулювання цін. 

Країни  ЄС  часто  використовують  більше  одного  методу  регулювання  цін.  Так,  Німеччина  і  Данія  при 
вільному  ціноутворенні  на  нові  препарати  запровадили  встановлення  базових  цін  на  непатентовані 
лікарські  препарати,  які  вже  є  на  ринку.  В  Бельгії,  Греції,  Італії  та  Португалії  до  патентованих  та 
непатентованих лікарських препаратів  застосовується однакова схема ціноутворення,  тоді як препарати‐
аналоги  будуть  продаватися  за  ціною  нижчою,  ніж  ціна  оригінальної  марки.  У  Франції,  де  аптеки  при 
лікарнях  відповідають  за  підписання  контрактів  на  закупівлю  ліків,  ринок  лікарських  препаратів  для 
лікарень  регулюється  окремо.2  У  Фінляндії,  Швеції  та  Франції  вартість  певного  переліку  ліків 
відшкодовується системою обов’язкового медичного страхування, тоді як ціни на решту лікарських засобів 
встановлюються ринком. 

2.2.		 Фіксовані	ціни	
Найпоширенішим різновидом фіксованих цін є граничні ціни, коли регулятор визначає максимальну ціну 
для кожного товару. Ця гранична ціна повинна бути нижчою за ціну, що максимізує (монопольні) прибутки 
фармацевтичної  компанії.  Ціни  встановлюються  або  шляхом  переговорів  (як  у  Франції  та  Іспанії),  або 
національними  органами  із  врахуванням  інформації  щодо  витрат  виробників,  терапевтичної  користі  і 
новаторства,  інвестицій  в  дослідження  та  розробку,  цін  на  аналогічну  продукцію,  світових  цін,  обсягу 
продаж тощо. Більшість країн ЄС  (крім Німеччини  і Великобританії)  час від часу застосовували фіксовані 
ціни на запатентовані препарати. Зокрема, Данія запроваджувала максимальні ціни з 1998 по 2000 роки.3 

При визначенні граничної ціни часто беруться до уваги референтні ціни, тобто ціни подібних препаратів в 
межах країни або в  інших країнах. Країни можуть враховувати середню ціну в ЄС, як це роблять Австрія, 
Бельгія,  Франція  та  Італія,  чи  кошик  цін  в  окремих  країнах,  як  у  Фінляндії,  Ірландії,  Нідерландах  та 
Португалії.  Швеція  порівнює  ціни  не  тільки  з  іншими  країнами  ЄС  та  з  Норвегією,  Швейцарією  і 
Сполученими Штатами. Ірландія за відправну точку для порівняння визначає оптову ціну Великобританії. В 
деяких  країнах  ці  порівняння  використовуються  тільки  як  один  з  факторів  при  визначенні  цін,  тоді  як, 
наприклад, в Греції порівняння цін є основним фактором, і ціна на лікарський засіб не може перевищувати 
ціни в країнах порівняння.  

Різновидом  граничних  цін  є  встановлення  регулятором  цін,  які  змінюються  в  залежності  від  обсягу 
продажів  препаратів  фармацевтичними  компаніями.  Найчастіше  такий  підхід  називають  «угодою 
ціна/обсяг». Такий підхід використано в Австрії (з 1998 року), Франції (до 1999 року), Іспанії і Швеції. Так, в 
Австрії, якщо обсяги продажів перевищують певний поріг,  то рівень цін знижується або компанії можуть 
виплачувати бонуси. В Італії при визначенні цін приймаються до уваги кількість пацієнтів, які користуються 
ліками, і рівень продажів. 

2.3.	 Регулювання	прибутку	
З  1957  року  Великобританія  використовує  унікальну  схему  регулювання  цін  на  патентні  препарати  – 
встановлення добровільних обмежень на прибуток.4 Подібні обмеження встановлюють після періодичних 
переговорів між британською Асоціацією фармацевтів  та Міністерством охорони  здоров’я.  Компанії,  які 
беруть  участь  у  цій  схемі,  повинні  продати Національній  службі  охорони  здоров’я  ліків  на  суму 25  млн 
фунтів стерлінгів. Оцінка загальної прибутковості компанії та  її заявки на підвищення цін проводиться на 
основі  річної  фінансової  звітності.  Допустимий  прибуток  для  компаній‐членів  (доход  на  капітал  або 
рентабельність  продажів  для  тих  компаній,  які  не  мають  великих  капіталовкладень  у  Великобританії) 
встановлено на рівні 21%. Якщо прибуток перевищує цей відсоток, то компанія повинна або знизити ціну і 
                                                            
2   Pelen F. Reimbursement and pricing of drugs  in France: an  increasingly  complex  system. European  Journal of Health 

Economics 2000;0:20‐3. 
3   Heinesen  B.  Pharmaceutical  pricing  and  reimbursement  policies  –  Denmark.  LSE  study  on  healthcare  in  individual 

countries: worldwide survey on pharmaceutical pricing and reimbursement structures. G10 Medicines 2001.  
4   UK Department of Health. The pharmaceutical price regulation scheme, 1999. London: Department of Health. 
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сплатити  надприбуток  Міністерству  охорони  здоров’я,  або  відкласти  чи  обмежити  заплановане  і 
узгоджене підвищення цін. Окремо визначаються допустимі витрати на дослідження та рекламу. 

2.4.	 Базові	ціни	
За  моделлю  базових  цін  регулятор  встановлює  фіксовані  ліміти  відшкодування  на  товари  однієї  групи 
(«кластеру»)  з метою  обмеження  зростання  витрат.  Ця  схема  застосовується  в  Німеччині, Швеції,  Данії, 
Іспанії та Нідерландах. Придбання препаратів за ціною, вищою за базову ціну, призводить до додаткових 
виплат різниці між ціною ліків і базовою ціною. Ця додаткова плата може бути покладена регулятором на 
споживача або лікаря,  який виписав ліки.5  В цілому,  базові ціни поширюються  тільки на  товари  з однієї 
категорії, які є взаємозамінними. Базова ціна може розраховуватися на основі середньої ціни препаратів в 
категорії, ціни найдешевших одного або двох препаратів в категорії  (як в Данії), або ціни найдешевшого 
аналога  плюс  додаткова  сума  (як  в Швеції).  Загальна  сума  компенсації  за  препарати‐аналоги  стимулює 
лікарів  і  пацієнтів  враховувати  вартість  ліків  при  прийнятті  рішень.  У  такий  спосіб  базові  ціни  сприяють 
зниженню ціни на всі товари в базовій ціновій категорії до однакового рівня. 

2.5.	 Ціни	на	основі	ефективності	
На додаток  до  інших методів  регулювання  використовується  економічна  оцінка  лікарських  засобів.  Так, 
економічна  оцінка  лікарських  засобів  використовується  в  Фінляндії,  Франції,  Португалії,  Швеції  та 
Великобританії.  В  Фінляндії  ціна  відшкодування  залежить  від  переваг  і  недоліків  певного  препарату  в 
порівнянні з альтернативними методами лікування. У Франції економічні принципи були запроваджені в 
рамках  реформи,  покликаної  підвищити  прозорість  процесу  ціноутворення,  хоча  вони  залишаються 
необов’язковими. Економічна оцінка може вимагатися в Португалії і Швеції, якщо пропонується надбавка 
до ціни на препарат. 

3.	 Регулювання	цін	на	фармацевтичному	ринку	в	Норвегії	

Як  і  в  більшості  країн  ЄС,  ціни  на  норвезькому  фармацевтичному  ринку  регулюються.  Регуляторами  є 
норвезьке Міністерство охорони здоров’я і соціального забезпечення та Норвезьке агентство з лікарських 
засобів. Всі нові хімічні речовини підлягають патентному захисту протягом певного періоду (20 років плюс 
продовження  до  5  років).  Для  випуску  нового  препарату  фармацевтичним  фірмам  в  Норвегії  потрібен 
дозвіл уряду. Крім того, вони повинні подати заявку на участь в системі медичного страхування, надавши 
достатньо доказів переваг нового препарату. Як тільки препарат включено в систему компенсацій, ціни на 
нього підлягають регулюванню.6 

Система ціноутворення в Норвегії є системою граничних цін на основі базових цін, яка була запроваджена 
у 2001 році та охоплює всі ліки, що відпускаються за рецептом: як ті, що підлягають патентному захисту, 
так  і  ті,  що  не  підлягають.  Уряд  вимагає,  щоб  виробник,  який  продає  рецептурні  ліки  на  норвезькому 
ринку,  повідомив  про  ціни  на  ці  препарати  в  «подібних»  країнах.  Норвезький  кошик  «подібних»  країн 
включає  Австрію,  Бельгію,  Данію,  Фінляндію,  Німеччину,  Ірландію,  Нідерланди,  Швецію  та 
Великобританію.  Якщо  відповідний  лікарський  препарат ще  не  продається  в  жодній  з  країн  кошику,  то 
гранична  ціна  визначається  шляхом  переговорів  між  виробником  і  регулятором.  Середня  з  трьох 
найнижчих повідомлених цін  стає максимальною внутрішньою оптовою ціною препарату.  Таким чином, 
ціни виробників не фіксуються на певному рівні. Потім уряд визначає максимальну націнку для аптек, яка, 
в свою чергу, визначає граничну ціну на роздрібному ринку кожного препарату. 

Державне медичне страхування в Норвегії охоплює все населення і покриває близько 70% сукупних витрат 
на  ліки.  За  лікарські  препарати,  що  відпускаються  за  рецептом  і  входять  до  переліку  відшкодування, 
пацієнти платять фіксовану частку ціни на ліки  (36%), яка обмежується максимальною сумою по рецепту 
(400 норвезьких крон) і календарним роком (1350 крон на рік). 

                                                            
5   В Норвегії додаткову плату покладено регулятором на аптеку, яка продає ці ліки. 
6   Brekke, Grasdal, Holmås «Regulation and Pricing of Pharmaceuticals: Reference Pricing or Price Cap Regulation?» CESifo 

Working Paper No.2059 
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4.	 Ситуація	в	Україні	

В  Україні  з  2001  року  існує  Перелік  вітчизняних  та  імпортних  лікарських  засобів  і  виробів  медичного 
призначення,  ціни  на  які  підлягають  державному  регулюванню.  До  2008  року  граничні  торговельні 
надбавки були обмежені розміром у 35% оптової ціни виробника для ліків, які реалізуються через аптечну 
мережу,  і  10%  для  ліків,  що  були  придбані  за  бюджетні  кошти.  Але  з  осені  2008  року  після  суттєвого 
подорожчання  ліків  було  встановлено  нові  граничні  надбавки  і  розширено  перелік  лікарських  засобів, 
ціни на які підлягають державному регулюванню. Зокрема граничні постачальницько‐збутові надбавки не 
повинні  перевищувати  15%  оптової  ціни  виробника.  На  2009  рік  державою  регулювалися  ціни  на  903 
лікарських  препаратів  за  непатентованими міжнародними назвами  і 9319 –  за  торговельними назвами, 
що становило приблизно 85% усіх зареєстрованих в Україні ліків7. В березні 2009 року було затверджено 
новий  Національний  перелік  основних  лікарських  засобів  і  виробів  медичного  призначення  та  новий 
Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено 
державне регулювання.  

На  сьогодні  закупівля  лікарських  засобів  закладами  та  установами  охорони  здоров’я  регулюється 
Постановами  Кабінету  Міністрів.8  Зокрема  визначено  Перелік  лікарських  засобів  вітчизняного  та 
іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади та установи охорони здоров’я. Відповідно до 
нового переліку кількість препаратів за непатентованими міжнародними назвами, ціни на які регулюються 
державою, скоротилася до 215. Граничні надбавки було знижено до 10% до задекларованої зміни оптово‐
відпускної ціни для посередників та 10% до закупівельної ціни з урахуванням податку на додану вартість 
для роздрібної торгівлі. 

У  2012  році  уряд  розпочав  впровадження  підходів  щодо  регулювання  цін  на  лікарські  засоби  через 
встановлення  референтних  цін.9  Зокрема  було  ініційовано  пілотний  проект  щодо  встановлення 
референтних  цін  на  лікарські  засоби  для  лікування  осіб  з  гіпертонічною  хворобою.10  Запровадження 
референтних цін на ліки – це крок в правильному напрямку, однак його практична користь залежить від 
того, наскільки успішним буде пілотний проект, запроваджений урядом. 

5.	 Висновки	та	уроки	для	України	

В країнах ЄС використовують методи прямого або непрямого регулювання цін на лікарські засоби з метою 
контролювання витрат на медикаменти. Заходи з прямої фіксації ціни включають проведення переговорів 
для досягнення компромісу щодо визначення ціни та обсягу продажів. Йдеться про встановлення цінових 
обмежень,  міжнародного  порівняння  цін,  зниження  або  замороження  цін.  Заходи  з  непрямого 
регулювання  використовують  обмеження  прибутку,  розрахунок  «економічно  ефективних»  цін  або 
встановлення максимальних компенсаційних цін. 

Для контролю витрат на медикаменти регулятори органи в сфері охорони здоров’я можуть зосередитися 
як на попиті (обсягу), так і на пропозиції (ціні). Серед країн ЄС існує тенденція зосередитися на пропозиції і 
регулювати ціни на лікарські засоби, найчастіше звертаючи мало уваги на іншу сторону рівняння – обсяги 
попиту. 

                                                            
7   За даними компанії «Noerr LLP» (Київ–Мюнхен) 
8   Постанова  КМУ  №794  «Питання  декларування  зміни  оптово‐відпускних  цін  на  лікарські  засоби  і  вироби 

медичного  призначення,  які  закуповуються  за  рахунок  коштів  державного  та  місцевих  бюджетів»  від  від  13 
серпня  2012  року  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/794‐2012‐%D0%BF/paran19#n19;  Постанова  КМУ  №1071 
«Про  порядок  закупівлі  лікарських  засобів  закладами  та  установами  охорони  здоров’я,  що  фінансуються  з 
бюджету» від 5 вересня 1996 року http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1071‐96‐%D0%BF/page 

9   Наказ МОЗ  України №394  «Про  затвердження  Порядку  розрахунку  граничного  рівня  оптово‐відпускних  цін  на 
лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних (референтних) цін на такі засоби» 
від 29 травня 2012 року http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0863‐12  

10   Постанова КМУ №340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на 
лікарські  засоби  для  лікування  осіб  з  гіпертонічною  хворобою»  від  25  квітня  2012  року 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/340‐2012‐п/paran15   
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З огляду на досвід країн ЄС Україні варто врахувати досвід країн ЄС щодо таких елементів регулювання цін 
на лікарські засоби: 

‐ Порівняння  цін  подібних  лікарських  засобів та  виробів  медичного  призначення  в  межах  країни  або 
порівняння  з  ідентичними  або  подібними  засобами  в  інших  країнах.  Зовнішнє  порівняння  цін  на 
лікарські засоби забезпечує основу для оцінки обґрунтованості цін. Перелік препаратів для порівняння 
цін повинен регулярно оновлюватись, не рідше ніж раз на рік. 

‐ Встановлення базових цін як інструменту політики, який може ефективно усувати цінову різницю 
між  терапевтичними  замінниками  та  підвищити  прозорість  ринку.  За  моделлю  базових  цін 
регулятор встановлює максимальну ціну відшкодування, що підлягає виплаті по групі препаратів. Тому 
фірми непрямо стимулюються до визначення ціни на лікарські препарати в розмірі визначеної базової 
ціни.  

‐ Визначення  економічної  оцінки  лікарських  засобів.  Подібна  оцінка  враховує  переваги  і  недоліки 
препаратів  в  порівнянні  з  альтернативними  методами  лікування.  Також  йдеться  про  визначення 
вимого  до  якості  медичних  препаратів:  біохімічних  показників,  постійності  складу,  стабільності, 
фармакокінетичних показників, терміну зберігання. 
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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 

МІСІЯ 

Вироблення альтернативного погляду на ключові проблеми суспільного та економічного розвитку України. 

ЦІЛІ 

Надавати висококваліфіковану експертну оцінку у сфері економіки та економічної політики. 

Бути реальним чинником формування громадської думки через організацію публічного діалогу. 

Сприяти розвитку економічних і суспільних наук та стимулювати розвиток дослідницької спільноти в Україні. 

ПУБЛІКАЦІЇ 

Місячний економічний моніторинг України (МЕМУ)  

МЕМУ  містить  місячний  огляд  і  стислий  аналіз  ключових  заходів  економічної  політики  та  статистичних  даних, 
оприлюднених упродовж попереднього місяця. Додаток до МЕМУ містить розширений аналіз однієї важливої події в 
українській економіці. Виходить 12 випусків на рік, які доступні на умовах передплати. 

Макроекономічний прогноз України 

Макроекономічний  прогноз  України  охоплює  прогноз  ВВП  і  його  компонентів,  фіскальних  індикаторів,  платіжного 
балансу, інфляції, обмінного курсу на поточний і наступні роки. Виходить 12 випусків на рік – 4 квартальні випуски та 
8 оновлень з короткими коментарями, – які доступні на умовах передплати. 

Моніторинг інфраструктури України (МІУ) 

МІУ  є  щорічним  звітом,  який  містить  дані  про  стан  реструктуризації  шести  секторів  інфраструктури  в  Україні. 
Інформацію  представлено  у  стандартизований  спосіб,  який  дає  змогу  порівнювати  зміни  у  відповідних  галузях. 
Розглянуті показники є якісними та розділені на три загальні категорії: (1) комерціалізація, (2) тарифна реформа, (3) 
регуляторний та інституційний розвиток. Двадцять один індикатор дає змогу здійснювати економічний і стратегічний 
аналіз на різних рівнях узагальнення. У вільному доступі. 

Економічні підсумки для України 

Економічні підсумки містять огляд і стислий аналіз ключових економічних показників і заходів економічної політики 
року. Публікується в січні, використовуючи наявні дані та річні оцінки, та оновлюється у травні, коли оприлюднюється 
більшість даних щодо минулого року. Публікація доступна на основі передплати. 

Дослідження ділової активності 

Дослідження  ділової  активності  складаються  з  двох  окремих  опитувань.  Перше  дослідження  –  промисловість  – 
здійснюється на основі опитування керівників підприємств переробної промисловості. Друге – банки – базується на 
опитуванні  керівників  банків.  Щороку  публікуються  чотири  випуски  для  кожного  з  секторів.  Доступні  на  умовах 
передплати. 

Консультативні роботи 

Консультативні  роботи  є  спільним  продуктом  Німецької  консультативної  групи  з  питань  економічних  реформ  в 
Україні  та  ІЕД,  мета  якого  –  надання  рекомендацій  щодо  економічної  політики  для  українських  політиків. 
Рекомендації  розробляються  на  основі  детального  аналізу  ситуації  в  Україні,  сучасної  економічної  теорії  та 
найкращих міжнародних прикладів. Роботи доступні для політиків і – через певний час – для громадськості. 
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