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Поговоримо про: 

 

1. Референтне ціноутворення 

2. Новий порядок декларування оптово-відпускних цін на 

лікарські засоби 

3. Проект Порядку розрахунку оптово-відпускних цін на 

лікарські засоби  

4. Наслідки введення референтного ціноутворення для 

формування ціни на території України.  



Референтне ціноутворення 



Постанова КМУ від 02.07.2014 № 240 «Про референтне ціноутворення 

на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що 

закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів» 

вступила в силу 15.07.2014 

 

 

 

Постанова КМУ від 13.08.2012 № 794 «Питання декларування зміни 

оптово-відпускних цін на лікарські засоби та  

вироби медичного призначення, що закуповуються за  

кошти державного та місцевих бюджетів» 

втратила силу 15.07.2014   



Постанова КМУ № 240 набула чинності 15.07.2014 

 

 

З 01.08.0214 ціни підлягають декларуванню за новим порядком 

 

 

 

Міністерство охорони здоров'я України протягом 2 місяців має затвердити 

порядок розрахунку ціни і форму декларації, тобто до 15.09.2014 

 

 

Станом на 27 серпня 2014 Накази Про затвердження Порядку розрахунку 

оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та Про затвердження 

Положення про реєстр оптово-відпускних цін 

на лікарські засоби і вироби медичного призначення та 

порядок внесення до нього змін, форма декларації не затверджені 



В чому суть референтного 

ціноутворення? 

• Заявлена до декларування оптово-відпускна ціна на лікарський 

засіб не повинна перевищувати середньоарифметичне 

значення оптово-відпускних цін на відповідний лікарській засіб 

в референтних країнах та Україні. 

 

 

 



Використовується механізм визначення порівняльних (референтних) 

цін, встановлених в:  

• країні походження  

• Республіці Болгарія  

• Республіці Молдова  

• Республіці Польща  

• Словацькій Республіці  

• Чеській Республіці  

• латвійській Республіці  

• Угорщини  

• Республіці Сербія  

• Україні 

 

Референтні країни 



Новий порядок декларування оптово-

відпускних цін на лікарські засоби 



• Декларуванню підлягають зміни оптово-відпускних 

цін без урахування мита та податку на додану 

вартість  

 

• Національний виробник декларує ціну в гривні без 

урахування витрат на транспортування, 

навантаження, розвантаження  

 

• Іноземний виробник декларує ціну в гривні за курсом 

НБУ на дату подачі декларації 

Декларування оптово-відпускних цін 



Основні критерії 

Для лікарських засобів   

МНН включені до переліку лікарських засобів, що затверджений 

постановою КМУ від 05.09.1996 р № 1071:  

• Однокомпонентний склад;  

• Комплексний склад (Альбумин (монопрепарат та його комбінації);  

L03A X **);  

• Антидоти. 

Купуються закладами охорони здоров'я, що повністю або частково 

фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів 



Що декларується? 

Для лікарських засобів оптово-відпускна ціна на кожну: 

Лікарську форму 

Дозування 

Споживчу упаковку 



Документи для декларування оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб два примірники 

1. Декларація встановленої форми  

2. Пояснювальна записка, яка містить обгрунтування 

необхідності зміни оптово-відпускної ціни на 

лікарський засіб  

3. Довідка про рівень оптово-відпускних цін в 

референтних країнах і в Україні  

4. Копія реєстраційного посвідчення  

5. Довіреність 



На що варто звернути увагу при 

оформленні документів? 



1. Довіреність 

• засвідчує повноваження уповноваженої особи 

декларувати зміни оптово-відпускних цін на лікарський 

засіб;  

 

• видана власником реєстраційного посвідчення на 

лікарський засіб;  

 

• з перекладом на українську мову, засвідченим в 

установленому законодавством порядку.  

або копія такої довіреності, засвідчена в установленому 

законодавством порядку. 



2. Порядок підписання документів 

У разі, коли заявник є юридичною особою, 

документи, засвідчуються підписом її керівника, 

скріпленим печаткою (за наявності). 

Проблемою на практиці буде реалізувати 

підписання документів в короткі строки, якщо 

Заявник є юридичною особою - нерезидентом 



Заявник 
подає пакет 
документів в 
МОЗ України 

МОЗ України 
протягом 5 

р.д. передає 
один 

примірник 
Держцінінспе

кції 

Держцінінспе
кція аналізує 
документи 

10 р.д. і 
надає МОЗ 
висновок  

МОЗ 
протягом 5 

р.д. приймає 
рішення про 
декларуванн

я ціни 

Протягом 2 
р.д. МОЗ 
розміщує 
наказ на 

сайті 

Процедура декларування ціни на лікарський засіб 

Прогнозується, що на практиці вказані строки можуть бути значно 

більші, враховуючи  специфіку роботи адміністративного апарату МОЗ  

та Держцінінспекції 

 



Декларування зміни ціни  

 

• Не частіше одного разу на місяць  

 

Підстави зміни ціни  

 

• Зміна умов виробництва та реалізації лікарських 

засобів і виробів медичного призначення не 

залежних від господарської діяльності заявника 

 
Проектом Порядку розрахунку передбачено, що це може 

бути: зміна цін на сировину, матеріали, паливно-

енергетичні ресурси, оплати праці, податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів, курсу гривні до іноземних 

валют тощо. 



 

Потрібно передекларовувати! 

 

 

 

Ціни на лікарські засоби, що внесені до 

реєстру до 15.07.2014 р підлягають 

декларуванню відповідно до нового порядку 

до 01.03.2015 р. 



Проект Порядку розрахунку оптово-

відпускних цін на лікарські засоби  



14 серпня 2014 року на сайті МОЗ України було 

розміщено Повідомлення про оприлюднення 

доопрацьованого проекту спільного наказу 

Міністерства охорони здоров'я України та 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України "Про затвердження Порядку розрахунку 

оптово-відпускної ціни на лікарський засіб" 



В Проекті, серед іншого, передбачено: 

 

• Офіційні джерела уповноважених державних органів 

у референтних країнах та в Україні, види 

зареєстрованих цін і валют, періодичність оновлення 

даних; 

• Формулу розрахунку: 

 

Цд – заявлена для декларування оптово-відпускна ціна на лікарський засіб; 

 

Цр1,2,3 … - оптово-відпускні ціни на відповідний лікарський засіб, установлені у 

референтних країнах; 

 

ЦУ – оптово-відпускна ціна на відповідний лікарський засіб установлена в Україні; 

 

n – кількість значень щодо оптово-відпускних цін на відповідні 

лікарські засоби в референтних країнах та Україні. 

 

 



В Проекті, серед іншого, передбачено: 

 

Розрахунок оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які вперше 

зареєстровані на території України або щодо яких відсутні 

(недоступні) дані про оптово-відпускні ціни в референтних країнах 

та в Україні: 

 

Здійснюється за інформацією стосовно рівня такої ціни в 

країні походження лікарського засобу без застосування 

механізму визначення порівняльних (референтних) цін! 

 



Проектом наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про 

затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на 

лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок 

внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-

відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного 

призначення», серед іншого, передбачено: 

 

• Затвердження форми Декларації зміни оптово-відпускної 

ціни на лікарський засіб 

 





Наслідки введення референтного 

ціноутворення для формування ціни на 

території України 

 



Для суб'єктів господарювання-нерезидентів, що 

виробляють лікарські засоби:  

 

     Неможливість декларування окремими заявниками цін на 

лікарські засоби, що вже були ввезені на територію України по 

ціні, що є вищою за середньоарифметичне значення оптово-

відпускних цін на відповідні лікарські засоби в референтних 

країнах та Україні. 

 

     Неможливість декларування окремими заявниками цін на 

лікарські засоби, в зв'язку із нестабільністю курсу валют в 

Україні. 

 

     Як наслідок, не можливість взяти участь в процедурі 

державних закупівель із такими лікарськими засобами. 

 

 



Для споживачів та держави:  

 

 

 

 

     Ціни на окремі лікарські засоби, що реалізуються, можуть 

бути знижені, що, в свою чергу, дозволить економити 

бюджетні кошти при здійсненні державних закупівель. 

 

     Споживачі в умовах лікування в закладах охорони 

здоров'я, що фінансуються з бюджету, не зможуть отримати 

окремих якісних препаратів, в зв'язку із недопущенням їх до 

процедур державних закупівель.  

 

 



Для юристів 

 

 

     Процедура декларування ціни стала значно складніша, 

кількість документів, які необхідно подавати до МОЗ 

збільшилась вдвічі. 

 

 

    З’явилося значно більше підстав, з яких МОЗ може 

відмовити у декларуванні ціни на лікарський засіб. 

 

 

   Строки, встановлені для МОЗ щодо декларування ціни на 

лікарський засіб, -  значно збільшились. 

 

 



Дякую за увагу! 
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Костянтин Бойко, юрист Юридичної компанії «Правовий 

Альянс» 
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