


центральний орган виконавчої влади, який оперує коштами 

державного бюджету через 

координуємось через Міністра охорони здоров'я

управляємо Програмою медичних гарантій 

гарантованим пакетом), формуємо її та розробляємо тарифи       гарантованим пакетом), формуємо її та розробляємо тарифи       

і коригувальні коефіцієнти на основі стратегічних напрямків та 

пріоритетних послуг, визначених МОЗ

головна функція: 

контроль виконання умов договору з надавачами медичних 

послуг

укладаємо договори з надавачами медичних послуг будь

форми власності (державними, комунальними та приватними)

Хто ми такі?

центральний орган виконавчої влади, який оперує коштами 

державного бюджету через ПРОГРАМУ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

координуємось через Міністра охорони здоров'я

Програмою медичних гарантій (державним 

гарантованим пакетом), формуємо її та розробляємо тарифи       гарантованим пакетом), формуємо її та розробляємо тарифи       

і коригувальні коефіцієнти на основі стратегічних напрямків та 

пріоритетних послуг, визначених МОЗ

головна функція: СТРАТЕГІЧНІ ЗАКУПІВЛІ, контрактування, 

контроль виконання умов договору з надавачами медичних 

укладаємо договори з надавачами медичних послуг будь-якої 

форми власності (державними, комунальними та приватними)



Нові, прозорі та єдині для всіх правила фінансування

пацієнти отримують гарантований державою пакет 
медичних послуг та лікарських засобів

єдиний замовник та платник  в системі – НСЗУ

ми гарантуємо ефективне та цільове використання 
державних коштів за принципом оплати послуг, а 
не утримання закладівне утримання закладів

застосовуємо прозорі методи фінансування на 
основі пацієнтського (капітаційного) тарифу, плати 
за послугу та пролікований випадок лікування 
(DRG) та ін.

ми ЗА конкуренцію та рівність надавачів послуг 
державної та приватної форм власності

забезпечуємо прозорість завдяки функціонуванню 
електронної системи охорони здоров'я та 
публікації всіх звітів на сайті НСЗУ

Нові, прозорі та єдині для всіх правила фінансування
системи охорони здоров'я України 

пацієнти отримують гарантований державою пакет 

ми гарантуємо ефективне та цільове використання 
державних коштів за принципом оплати послуг, а 

застосовуємо прозорі методи фінансування на 
основі пацієнтського (капітаційного) тарифу, плати 
за послугу та пролікований випадок лікування 

ми ЗА конкуренцію та рівність надавачів послуг 

забезпечуємо прозорість завдяки функціонуванню 



Вільний вибір 
медичного закладу 
та лікаря первинної 
ланки

Справедлива і зрозуміла 
оплата в межах договору 
з НСЗУ за реальні 
медичні послуги

Гроші йдуть за пацієнтом

Справедлива і зрозуміла 
оплата в межах договору 
з НСЗУ за реальні 
медичні послуги

Єдине джерело даних –
центральний компонент 
електронної системи 
охорони здоров'я 





Гроші

Назва К-сть амб. К-сть 
лікарів квартал за 

субвенцією

Центр первинної медико-
санітарної допомоги 

(Тернопіль)

53% приписного населення 

16 134 9 600 000

53% приписного населення 
уклали декларації, ведуть 

активну підписну кампанію, 
оголошення за місцем 

проживання, акції в торгових 
центрах

6 лікарів вже набрали 
оптимальний обсяг практики 

(ліміт)

Гроші йдуть за пацієнтом в Тернополі

Сума на 
квартал за 

субвенцією

Договір з НСЗУ Зарплата 
зараз

Очікувана зарплата

9 600 000 16 441 275 
(на 71%

більше, ніж 
за 

субвенцією)

5 - 5500 15-17 000 
(залежно від 

кількості 
декларацій)

субвенцією)



ТОП 20 міст по % заключених декларацій 

Область Місто реєстрації закладу
сума деларацій по місту (без 

ЛЬВІВСЬКА ЧЕРВОНОГРАД

ЖИТОМИРСЬКА ОВРУЧ

ВІННИЦЬКА ВІННИЦЯ

ДОНЕЦЬКА ПОКРОВСЬК

Одна з головних функцій НСЗУ 

Це зміна парадигми у фінансуванні послуг охорони здоров'я
від утримання закладів до стратегічних закупівель

ЖИТОМИРСЬКА НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА НІКОПОЛЬ

МИКОЛАЇВСЬКА ПЕРВОМАЙСЬК

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА НОВОМОСКОВСЬК

ЛЬВІВСЬКА ЛЬВІВ

ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИР

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА КОЛОМИЯ

ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧЕВЕ

ЧЕРНІВЕЦЬКА КІЦМАНЬ

ТОП 20 міст по % заключених декларацій 

сума деларацій по місту (без 

районних закладів)

населення по місту (за договорами, 

без районних закладів)
% по місту

59 186 80 930

38 000 55 608

243 492 371 855

48 612 74 951

Одна з головних функцій НСЗУ – СТРАТЕГІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Це зміна парадигми у фінансуванні послуг охорони здоров'я
від утримання закладів до стратегічних закупівель

35 182 56 288

68 805 112 102

40 087 65 607

42 675 70 749

448 287 757 883

158 338 266 936

36 243 60 993

50 052 85 892

40 077 68 729



Область Місто реєстрації закладу
сума деларацій по місту (без 

районних закладів)

Одна з головних функцій НСЗУ 

Це зміна парадигми у фінансуванні послуг охорони здоров'я
від утримання закладів до стратегічних закупівель

ОДЕСЬКА ОДЕСА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРО

ЗАПОРІЗЬКА ЗАПОРІЖЖЯ

ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОД

Міста - аутсайдери 

сума деларацій по місту (без 

районних закладів)

населення по місту (за 

договорами, без районних 

закладів)

% по місту

Одна з головних функцій НСЗУ – СТРАТЕГІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Це зміна парадигми у фінансуванні послуг охорони здоров'я
від утримання закладів до стратегічних закупівель

закладів)

557 1 011 494 0

4 234 1 000 506 0

9 251 745 432 1

628 113 996 1



Область Місто реєстрації закладу

М.КИЇВ КИЇВ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КРИВИЙ РІГ

ВІННИЦЬКА ВІННИЦЯ

ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Одна з головних функцій НСЗУ 

Це зміна парадигми у фінансуванні послуг охорони здоров'я
від утримання закладів до стратегічних закупівель

ХМЕЛЬНИЦЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСИ

ПОЛТАВСЬКА КРЕМЕНЧУК

ЛЬВІВСЬКА ЧЕРВОНОГРАД

ДОНЕЦЬКА ПОКРОВСЬК

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА НОВОМОСКОВСЬК

ДОНЕЦЬКА КОСТЯНТИНІВКА

МИКОЛАЇВСЬКА ПЕРВОМАЙСЬК

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА КОЛОМИЯ

ТОП 20 по проплатам 

Місто реєстрації закладу Оплата по місту 1 хвиля (за 3 міс)

266 814 953,03 ₴

60 488 974,01 ₴

39 484 992,22 ₴

29 817 374,14 ₴

27 959 365,84 ₴

Одна з головних функцій НСЗУ – СТРАТЕГІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Це зміна парадигми у фінансуванні послуг охорони здоров'я
від утримання закладів до стратегічних закупівель

27 959 365,84 ₴

27 181 023,01 ₴

21 713 024,51 ₴

9 622 785,67 ₴

8 342 640,99 ₴

7 564 575,50 ₴

7 561 143,99 ₴

7 128 010,83 ₴

6 902 470,00 ₴



Оплати від НСЗУ для надавачів «першої хвилі»

161
медзаклад

Оплати від НСЗУ для надавачів «першої хвилі»

259
млн.

273 

липень

273 
млн.

серпень

288 
млн.

вересень



2019

2018

Реформа на рівні спеціалізованої 

амбулаторної допомоги в Україні

Реімбурсація лікарських засобів через 

НСЗУ (замість програми «Доступні ліки»)

Пілотування спеціалізованої медичної 

допомоги в Полтавській області

Реформа «первинки»

(сімейні лікарі, педіатри, терапевти)

Початок збільшеного фінансування 

від НСЗУ 

Початок оплат для «другої хвилі» 

закладів ПМД

2018 2020

Кроки реформи 2018 – 2020

Реформа на рівні спеціалізованої 

амбулаторної допомоги в Україні

Реімбурсація лікарських засобів через 

НСЗУ (замість програми «Доступні ліки»)

Пілотування спеціалізованої медичної 

допомоги в Полтавській області

2020

ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ 

ГАРАНТІЙ у повному обсязі 

для усіх рівнів медичної 

допомоги



НСЗУ забезпечує відповідь на три основні питання

ЗА ЩО?
ми платимо

КОМУ?
ми платимо

відповіді на ці питання визначають суть поняття 
СТРАТЕГІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

ми платимо ми платимо

НСЗУ забезпечує відповідь на три основні питання

КОМУ?
ми платимо

ЯК?
ми платимо

відповіді на ці питання визначають суть поняття 
СТРАТЕГІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ медичних послуг

ми платимо ми платимо



Одна з головних функцій НСЗУ 

Це зміна парадигми у фінансуванні послуг охорони здоров'я
від утримання закладів до стратегічних закупівель

Стратегічні закупівлі

Одна з головних функцій НСЗУ – СТРАТЕГІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Це зміна парадигми у фінансуванні послуг охорони здоров'я
від утримання закладів до стратегічних закупівель



якою є потреба в послугах?

чи є послуги результативними?

чи є послуги економічно ефективними?
СТРАТЕГІЧНІ 

ЗАКУПІВЛІ

чи є послуги економічно ефективними?

які є бар'єри доступу до послуг і яким чином на них 
можна вплинути інструментами стратегічних закупівель?

наскільки послуги, які надають заклади, відповідають 
вимогам договору з НСЗУ?

Стратегічні закупівлі

якою є потреба в послугах?

чи є послуги результативними?

чи є послуги економічно ефективними?чи є послуги економічно ефективними?

які є бар'єри доступу до послуг і яким чином на них 
можна вплинути інструментами стратегічних закупівель?

наскільки послуги, які надають заклади, відповідають 
вимогам договору з НСЗУ?



Еволюція підходів до фінансування

Утримання закладів

«бухгалтерський підхід» – заклад фінансується за 
кошторисом/
планом, без врахування кількості наданих послуг, 
якості, результатів лікування

надавачів послуг не обирають – фінансують всіх. 
Пацієнти потрапляють в заклади, в яких нема 
спроможності надавати необхідну допомогу

слабка аналітика якості надання допомоги

Еволюція підходів до фінансування

Стратегічні закупівлі

вибір надавачів послуг в залежності від потреб 
населення в послугах, спроможності закладу 
надавати послуги, якості та безпечності для 
пацієнтів

оплата за результат (за надану послугу, 
за пролікований у стаціонарі випадок тощо)

можливості підвищення якості 
та винагороди за якість



УТРИМАНЦІ VSVS УПРАВЛІНЦІ



Найкраща послуга, яку може надати відмираюче 
старе новому, що народжується, це, опираючись 
найбільш послідовно і вперто, дати можливість 
новому прийти до життя в його найбільш новому прийти до життя в його найбільш 
розвинутих і життєздатних формах.        

Георг В.Ф. Гегель

Найкраща послуга, яку може надати відмираюче 
старе новому, що народжується, це, опираючись 
найбільш послідовно і вперто, дати можливість 
новому прийти до життя в його найбільш новому прийти до життя в його найбільш 
розвинутих і життєздатних формах.        

Георг В.Ф. Гегель



НОВА РЕАЛЬНІСТЬ   
– ЦЕ МАРАФОН


