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Постановка проблеми. Одній з основних передумов для ефективної організації виявлення 

злочинів у сфері публічних закупівель товарів, робіт та послуг у сфері охорони здоров’я є знання 
працівниками підрозділів ДЗЕ особливостей функціонування цієї сфери в умовах ринкових відно-
син. Як і будь-яка інша сфера (галузь), остання, як показує проведене вибіркове дослідження, має 
багато відмітних особливостей, зумовлених структурно-місткими її елементами (цілі, завдання, 
функції, місце і роль у системі використання бюджетних коштів, принципи організації торгів, вну-
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трішній документообіг під час організації торгів тощо. Розкриття змісту названих елементів через 
призму предмета справжнього дослідження, на наш погляд, дає змогу отримати уявлення сучасного 
стану вітчизняних публічних закупівель товарів, робіт та послуг у сфері охорони здоров’я. 

 
Аналіз досліджуваної проблеми. Особливості здійснення закупівель за державні кошти,  

як одна з форм державних видатків, розглядаються такими спеціалістів, як В. К. Адрєєв,  
Н. М. Артемов, Д. А. Бекерська, К. С. Вельський, Л. К. Воронова, О. Н. Горбунова, Т. С. Єрмакова, 
С. В. Запольський, Т. В. Конюхова, Є. О. Ровинський та ін.  

 
Метою статті є дослідження вимог сучасних нормативних актів щодо організації закупівлі 

товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я та визначити особливості даної діяльності. 
 
Виклад основного матеріалу. Однією із найважливіших проблем сучасного медичного 

обслуговування населення України є підвищення ефективності використання державних фінан-
сових ресурсів для повного забезпечення медикаментами та медичним обладнанням органів 
охорони здоров’я. Одним із засобів державного регулювання охорони здоров’я є функціону-
вання системи публічних закупівель. Публічні закупівлі виконують роль перспективного й 
важливого макроекономічного регулятора, за допомогою якого можливе формування повно-
цінного конкурентного середовища в медичному обслуговувані населення, здійснення стабіліза-
ційної політики в цій області. 

Водночас досягнення нового якісного рівня медикаментозного забезпечення населення в 
умовах жорстких фінансових обмежень неможливо без удосконалення ефективності використання 
ресурсів, що спрямовані на закупівлю лікарських засобів, медичного обладнання та забезпечення 
сучасних умов лікувальних закладів. 

Насамперед постає питання вчасного забезпечення хворих необхідними лікарськими 
засобами, які потрапляють на ринок України через відповідну процедуру публічних закупівель. 

Стан публічних закупівель у сфері охорони здоров’я в Україні викликає занепокоєння не 
тільки у представників правоохоронних органів, бізнес-організацій та української громадсь-
кості, а й у представників міжнародних організації та фондів. 

Організація реалізації лікарських засобів за допомогою публічних закупівель є одним із 
найголовніших напрямів комерційної діяльності суб’єктів господарювання – виробників лікарських 
засобів в Україні. 

Сучасна науково обґрунтована доктрина з розвитку медичної, фармацевтичної науки і 
практики поширення набула концепція раціонального використання лікарських засобів, що 
розрахована на забезпечення охорони здоров’я високоефективними та економічними лікарськими 
засобами, які дозволяють проводити фармакотерапію на високому рівні.  

Основою для проведення державних закупівель із забезпечення населення лікарськими 
засобами є дослідження з використання формулярної системи – використання ліків з доведеною 
ефективністю їхньої дії за певного патологічного процесу. Формулярна система – це інформаційно-
економічні дані про дефіцит окремих медикаментів, медичного обладнання та невиконаних робіт 
щодо забезпечення сучасних умов стаціонарного лікування населення. Метою цієї діяльності є 
розвиток усієї системи охорони здоров’я в умовах ринкової економіки та вдосконалення із 
забезпеченням населення ліками і медичними послугами. 

Вказана інформаційна система має базу даних про: відбір формулярно-терапевтичними 
комісіями серед наявних на вітчизняному й іноземному фармацевтичних ринках лікарських засобів 
та медичного обладнання з найкращими лікувальними та затратно-ефективними характеристиками; 
результати моніторингу з використання закуплених медичних препаратів і обладнання з ефекту їх 
використання в процесі лікування. 

Сьогодні день публічні закупівлі в системі охорони здоров’я здійснюються відповідно до 
Закону України “Про публічні закупівлі” № 922 від 25.12.2015. Відомості Верховної Ради, 2016 № 9 
ст. 89, який вводиться в дію з 1 квітня 2016 р. для центральних органів виконавчої влади та 
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замовників, що провадять діяльність в окремих сферах господарювання, з 1.08.2016 року для всіх 
замовників. 

Публічні закупівлі товарів і послуги у сфері охорони здоров’я, які здійснюється відповідно до 
програм спеціального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, 
виконуються відповідно до Законів України “Про публічні закупівлі” та “Про запобігання 
захворювання на синдромом набутого імунодефіциту та соціальний захист населення”, “Про 
протидію захворювання на туберкульоз”, а також Постанови про “Про заходи щодо профілактики 
малярії в Україні”.  

Процедура здійснення публічних закупівель починається з організації проведення тендера. 
Великий енциклопедичний юридичний словник визначає “тендер” (від англ. tend – обслуговувати; 
від англ. tendеr – торги, конкурс) – це пряме запозичення із англійської мови, використовуване 
для визначення торгів, конкурсів [1, с. 880]. Поняття “тендер” визначене в чинному законі, як і 
його похідні “тендерна пропозиція”, “тендерна комісія”, “тендерна документація” [2, с. 744]. 

У пункті 28 ст. 1 Закону України “Про публічні торги” зазначено, що тендер (торги) – 
здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з 
процедурами, установленими цим Законом. 

Характеризуючи тендер – це особлива форма подання замовлень на постачання товарів чи на 
виконання робіт, яка передбачає залучення пропозицій декількох постачальників (підрядників) 
основний спосіб публічних закупівель, за заздалегідь оголошеними в конкурсній документації 
умовами, в обумовлені строки, на принципах максимальної економії, прозорості, добросовісної 
конкуренції серед учасників, недискримінації учасників, вільного доступу, відкритості інформації, 
об’єктивності та неупередженості оцінки, справедливості та ефективності [3, с. 736]. На нашу 
думку, зазначені поняття “тендер”, найбільшою мірою відображає його сутність. 

Найважливіший момент у проведенні торгів – це визначення предмета закупівлі. Від правиль-
ного визначення предмета закупівлі залежить увесь подальший процес проведення тендера: його 
успішність – тобто тендер повинний завершитися укладанням договору;  ефективність, тобто 
тендерний процес повинний завершитися укладанням договору на закупівлю тієї продукції, яка 
максимально відповідає потребам замовника. 

Предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, що їх закуповує замовник у межах єдиної 
процедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або 
пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі) [4, с. 246]. 

Послуги – будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, 
освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розроб-
ки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні 
послуги, поточний ремонт [4, с. 564]. 

Пропозиції щодо закупівлі медичних препаратів, обладнання, заявлених на тендер, 
представлені документи мають відповідати таким медико-технічним властивостям: 

– лікарські засоби повинні бути зареєстровані в Україні; 
– лікарські засоби мають бути зареєстровані в країні виробника; 
– якість виробничого процесу препаратів повинна бути підтверджена; 
– лікарські засоби мають супроводжуватися інструкцією з їх застосування, викладеною укра-

їнською мовою та затвердженою належно; 
– термін придатності товару повинен становити не менше ніж 75 % від встановленого 

інструкцією терміну зберігання. 
У ст. 17 Закону України “Про лікарські засоби”, у якій ідеться, що незареєстровані лікарські 

засоби можуть ввозитися на митну територію України для проведення неклінічних досліджень і 
клінічних випробувань, реєстрації лікарських засобів в Україні (зразки препаратів у лікарських 
формах), експонування на виставках, ярмарках, конференціях тощо без права реалізації, інди-
відуального використання громадянами. Згідно з абзацом 4 закону визначено, що порядок ввезення 
лікарських засобів у зазначених випадках визначається МОЗ України, а абзац 5 – що у випадку 
стихійного лиха, катастрофи, епідемічного захворювання тощо за окремим рішенням МОЗ України 
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дозволено ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів іноземних країн за наявності 
документів, що підтверджують їх реєстрацію і використання у цих країнах [5]. 

Документи, які мають супроводжувати заявку на участь лікарських засобів у тендері. 
Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документа-

ції конкурсних торгів повинна бути підтверджена такими документами: 
– свідоцтвом про державну реєстрацію. 
У разі відсутності свідоцтва про державну реєстрацію, оригіналом листа або завіреною 

копією, або іншим відповідним документом МОЗ України, який підтверджує факт того, що товар, 
який є предметом закупівлі, тільки буде реєструватися або знаходиться на реєстрації в МОЗ 
України; 

– сертифікатом якості виробника; копією оригіналу інструкції з використання, належно 
затвердженої; 

– гарантійним листом від учасника, яким підтверджується можливість поставки товару, який 
є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, зі строками придатності й у терміни, визначені цією 
документацією та пропозицією учасника; 

– довідкою про відповідність виробника ліцензійним умовам або копією сертифіката 
відповідності вимогам належної виробничої практики підприємства; 

– копією сертифіката відповідності вимогам належної виробничої практики іноземного 
виробника продукції “in bulk”, виданого або визнаного Державною службою лікарських засобів 
України (у разі виробництва вітчизняним підприємством готових лікарських засобів із використан-
ням не розфасованої продукції іноземного виробництва); 

– копією сертифіката (Certificate of the product – CPP), що підтверджує реєстрацію лікарських 
засобів у країні виробника і відповідає формату, рекомендованому Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я (з обов’язковим зазначенням “Країна імпорту – Україна”); 

– копією ліцензії на право здійснення учасником оптової торгівлі лікарськими засобами 
(ліцензії на виробництво лікарських засобів, якщо учасник є виробником запропонованого товару), 
якщо реалізація товару потребує наявності такої ліцензії згідно з чинним законодавством. 

Забороняється п. 7 ст. 5 Закону № 922 придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення 
процедур та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг 
до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет 
закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування 
цього Закону. 

Закон встановлює відповідні суми на закупівлі, очікувана вартість яких є меншою за вартість, 
визначену в ч. 1 ст. 2 цього Закону, тобто вартість ≥ 50 тис. грн, але ≤ 200 тис. грн (товари/послуги) 
і 1,5 млн грн (роботи). Він частково поширюється і на допорогові закупівлі: якщо їх очікувана 
вартість ≥ 50 тис. грн і ≤ вищенаведеним на схемі вартісним порогам. Якщо замовник має намір 
закупити товари (роботи або послуги) за прямим договором і не проводить електронні торги, цей 
замовник повинен оприлюднити (в один календарний день) звіт про укладений за цим предметом 
закупівлі договір в системі Prozorro.  

Окрім форм документів для процедур публічних закупівель, також форму звіту про укладені 
договори (який складають щодо допорогових закупівель) передбаченого Наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі “Про затвердження форм документів у сфері публічних закупі-
вель” № 490 від 22.03.2016 р. У фактичному звіті замовник має вказати всі істотні умови договору: 
про укладені договори, інформації про замовника та реквізитів договору; конкретна назва предмета 
закупівлі; назва (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг; кількість товарів, робіт чи 
послуг; місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг; строк поставки товарів, 
виконання робіт чи надання послуг; інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт 
чи послуг; ціна договору; строк дії договору [6]. 

У п. 2 наказу № 490 передбачено, що в формах документів, затверджені обов’язкові поля, що 
їх заповнює замовник за допомогою унесення в них наявної інформації в електронній системі 
закупівель. У разі необхідності замовник може вказати додаткову інформацію про закупівлю, якщо 
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заповнить необов’язкові поля, передбачені системою. У такому разі слід зазначити, що наказ № 490 
не містить інструкцій щодо заповнення форм документів, як це було у наказі № 1106 “Про 
затвердження форм документів у сфері державних закупівель” від 15.09.2014 р. Тому під час 
заповнення такої інформації замовник може в певних полях наводити посилання на зміст 
укладеного договору. 

Відповідно до Закону України “Про публічні торги”, бюджетні установи мають спланувати в 
річному плані закупівель, який складають за формою, затвердженою наказом МОЗ № 490. Зазна-
чена форма річного плану закупівель містить такі обов’язкові вимоги для заповнення замовником: 
1. Найменування замовника*. 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. Поля, помічені у формі річного 
плану зірочкою (*), заповнює сама електронна система закупівель автоматично. 3. Конкретна назва 
предмета закупівлі. 4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 5. Код 
згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або 
очікувана вартість предмета закупівлі. 7. Процедура закупівлі. 8. Орієнтовний початок проведення 
процедури закупівлі [6]. 

Фінансування охорони здоров’я здійснюється за рахунок Державного бюджету України, 
місцевих бюджетів, фондів медичного страхування, благодійних фондів та будь-яких інших джерел, 
не заборонених законодавством [7]. 

Основний фінансовий плановий документ, котрий надає повноваження установі охорони 
здоров’я щодо здійснення видатків на публічні закупівлі, становить кошторис, який визначає обсяг 
і спрямування коштів, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень [8, с. 319]. 

Правові засади і порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторису визначено КМ України (постанова “Про затвердження Порядку складання, розгляду та 
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” від 28.02.2002 р. № 228 (із 
змінами)). План використання бюджетних коштів є невід’ємною частиною кошторису і затверджу-
ється разом із цим кошторисом. Як і форму кошторису, форму плану асигнувань затверджує 
Міністерство фінансів України. Керівники медичних закладів мають право брати бюджетні зо-
бов’язання, витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кош-
торисами і планами використання коштів. Кошториси, плани використання коштів і штатні розписи 
затверджує керівник відповідної вищої установи. Зазначені документи подаються та 
затверджуються у 2 примірниках, один із яких повертається цій установі, а другий залишається в 
установі, керівник якої їх затвердив. Кошторис затверджується за загальним і спеціальними 
фондами на рік без розподілу за періодами в обсязі, який дорівнює сумі цих фондів [4, с. 211]. 

Річні плани (кошториси) у сфері охорону здоров’я складаються для проведення публічних 
закупівель з метою забезпечення медикаментами, медичним обладнанням, виконання різних робіт і 
надання послуг для: 

а) первинної медико-санітарної, амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги 
(багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні загальнодержавні функції, згідно 
з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України); 

б) спеціалізованої, високоспеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допо-
моги (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для 
інвалідів Другої світової війни, спеціалізовані медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки, 
спеціалізовані стоматологічні поліклініки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України); 

в) санаторно-реабілітаційної допомоги (загальнодержавні санаторії для дітей та підлітків, 
спеціалізовані санаторії для ветеранів Другої світової війни); 

г) санітарно-епідеміологічного нагляду (санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні 
станції, заходи боротьби з епідеміями); 

д) закладів охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій 
згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України [9, с. 594–595]. 

Посадова особа охорони здоров’я для здійснення публічних закупівель зобов’язана оприлюд-
нити електронний документ (форму річного плану) закупівель по кожному із запланованих 
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предметів закупівель. Те саме стосується й додатка до річного плану закупівель. Відповідно до п. 2 
наказу № 490 додаток до річного плану закупівель, до якого вноситься інформація про закупівлі, 
очікувана вартість яких не перевищує сум, зазначених в абз. 2 і 3 ч. 1 ст. 2 Закону № 922, склада-
ється за формою річного плану закупівель шляхом заповнення відповідних полів в ЕСЗ. Розміщен-
ня інформації про публічні закупівлі здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016 р. № 477 “Про затвердження Порядку розміщен-
ня інформації про публічні закупівлі”. Як річний план закупівель, так і іншу інформацію замовник 
оприлюднює в ЕСЗ через автоматизоване робоче місце, а саме через електронний сервіс на 
авторизованих електронних майданчиках, який забезпечує створення, подання, опрацювання, зміну та 
оприлюднення інформації та документів для участі у процедурах закупівель, одержання інформації та 
повідомлень про закупівлі, подання скарг до органу оскарження в ЕСЗ через мережу Інтернет, річний 
план, додаток до нього (зміни до них) замовник має оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель протягом 5 календарних днів із дня їх затвердження [10]. 

Про річний план, відповідну інформацію, про електронні публічні закупівлі замовник згідно 
зі законом № 922 має оприлюднювати на веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних 
закупівель – Мінекономрозвитку (www.prozorro.gov.ua) через кабінет замовника, зареєстрований на 
одному з електронних майданчиків. Порядок функціонування електронної системи закупівель та 
проведення авторизації електронних майданчиків затверджено постановою КМУ від 24.02.2016 р. 
№ 166. “Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення 
авторизації електронних майданчиків” [11]. 

Конкурентний діалог, після оголошення відкритих торгів, здійснюють із застосуванням 
аукціону для визначення нижнього порога ціни, в оголошенні про проведення конкурентного 
діалогу замовник має зазначити розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного 
аукціону у відсотках або грошових одиницях, а також математичну формулу, яка буде 
застосовуватися під час електронного аукціону з метою визначення показників інших критеріїв 
оцінки. Замовник математичну формулу встановлює на основі економічного обґрунтування 
самостійно, яка вказується у тендерній документації [12]. 

 
Висновки. Організація проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у сфері 

охорони здоров’я здійснюється на основі спеціального Закону України № 922 за загальними 
принципами. Водночас під час закупівлі лікарських засобів необхідно враховувати вимоги 
спеціальних законів (“Про лікарські засоби” та ін.), постанови КМУ, накази МОЗ, які 
визначають спеціальні вимоги щодо їх придбання. 
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