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В сучасних умовах гарантування стабіль-
ності та обґрунтованості закупівельних цін на 
продукцію сфери охорони здоров’я, а саме: 
лікарські засоби, вироби медичного призна-
чення, може бути досягнуто тільки шляхом 
удосконалення і розширення сфери застосу-
вання засобів державного регулювання про-
цесів ціноутворення.  

На необхідність проведення таких змін го-
сподарсько-правового забезпечення держав-
них закупівель у цій царині вказують наступ-
ні обставини: 1) значні обсяги державних 
коштів щорічно витрачаються на придбання 
продукції та послуг сфери охорони здоров’я, 
зокрема, обсяг видатків на забезпечення ви-
конання медичних заходів програмного хара-
ктеру за окремими державними програмами, 
згідно з Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2012 
року, становить близько 2 млрд. грн.; 2) осно-
вний предмет закупівель в охороні здоров’я 
має суттєве соціальне значення для населен-
ня, тому ціни на нього повинні бути економі-
чно обґрунтованими; 3) рівень цін на лікарсь-
кі засоби, вироби медичного призначення, 
медичну техніку, стосовно яких відбувається 
перманентне неконтрольоване та необґрунто-
ване цінове зростання, безпосередньо впливає 
на вартість медичних і соціальних послуг; 
4) оскільки на сучасному етапі ефективні за-
соби державного регулювання тарифів на ме-

дичні послуги в Україні відсутні, вільне ціно-
утворення на ринку має наслідком 
неможливість встановлення на ці послуги 
об’єктивних ринкових тарифів та, як наслі-
док, зростає вірогідність здійснення закупі-
вель за завищеними цінами, нераціонального 
використання державних коштів; 5) в умовах 
вільного режиму ціноутворення на ринку рі-
вень торговельних надбавок коливається в 
межах 15–20 %, а по окремих лікарських за-
собах – до 200 % [1], хоча, відповідно до За-
кону України «Про засади внутрішньої і зов-
нішньої політики» від 01.07.2010 року, 
однією з основних засад внутрішньої політи-
ки в економічній сфері є забезпечення цінової 
стабільності. 

У спеціальній літературі проблематиці го-
сподарського забезпечення формування цін і 
тарифів як в економіці в цілому, так і стосов-
но певних видів товарів і послуг у сфері охо-
рони здоров’я приділяють увагу такі науков-
ці-юристи, як Л.М. Дешко [2], Г.Д. Джу-
магельдієва [3], Д.В. Задихайло [4], Л.І. Кущ 
[5], В.К. Мамутов [6], Ю.М. Осипов [7], 
В.М. Пашков [8], О.О. Чувпило [9], Л.О. Шквар-
чук [10], В.С. Щербина [11] та ін., а також на-
ступні дослідники соціальної сфери: П.І. Га-
ман та Ю.В.  Деркач [12],  О.М.  Заліська та 
Б.Л. Парновський [13], В.П. Соболевський та 
В.М. Москаленко [14] та деякі іноземні авто-
ри [15]. Проте в контексті правового регулю-
вання цін на лікарські засоби та вироби меди-
чного призначення, як предмет державних 
закупівель у сфері охорони здоров’я, відпові-
дні питання розглянуті не були.  

У даній статті необхідно з’ясувати загальні 
риси та основні вимоги, що висуваються до 
процесу організації державного регулювання 
цін на лікарські засоби і вироби медичного 
призначення у відносинах закупівель, визна-
чити тенденції розвитку нормативного регу-
лювання правовідносин і недоліки господар-
сько-правового забезпечення цього питання, а 
також запропонувати конкретні шляхи удо-
сконалення правової форми.  

Недооцінка ролі держави в економіці,  пе-
реважання уявлень про ринковий механізм як 
всеохоплюючий і автоматичний регулятор 
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господарських відносин є однаково небезпеч-
ними для суспільства, як і недооцінка ролі 
ринкового механізму [9, с.119]. Саме тому, 
згідно зі ст.190, 191 ГК України, ст.6 Закону 
України «Про ціни і ціноутворення» від 
03.12.1990 р., в народному господарстві діють 
вільні та регульовані ціни. Вільні ціни діють 
на ринку при відсутності державного регулю-
вання, коли їх визначають виробники, поста-
чальники-учасники процедур закупівель, ви-
ходячи з ринкової кон’юнктури. Певною 
альтернативою вільним цінам є ціни регульо-
вані. Згідно зі ст.12 ГК України, одним із ос-
новних засобів регулюючого впливу держави 
на діяльність суб’єктів господарювання є ре-
гулювання цін і тарифів.  

Під державним регулюванням цін слід ро-
зуміти діяльність держави, спрямовану на 
встановлення і збереження такого рівня цін, 
який би забезпечував рентабельну діяльність 
суб’єктів господарювання, паритет цін різних 
галузей народного господарства, реальність 
заробітної плати, стійкість валюти й інші еко-
номічні параметри в державі, тобто це ком-
плекс заходів щодо активізації всіх ціноутво-
рюючих факторів [10, с.81].  

Система державного регулювання цін 
складається з економічних і адміністративних 
засобів. Економічні засоби (запровадження 
податкових, митних пільг, надання кредитів 
на пільгових умовах,  зменшення плати за ек-
спертизу матеріалів клінічного випробування 
лікарських засобів, реєстрацію лікарських за-
собів, виробів медичного призначення в 
Україні, ліцензування виробництва, оптової і 
роздрібної торгівлі лікарськими засобами, 
провадження господарської діяльності з ме-
дичної практики, застосування компенсацій, 
запровадження заходів непрямої державної 
підтримки суб’єктів господарювання та ін.) 
мають широке застосування в народному гос-
подарстві, але необхідний певний час щоб 
ринкова ціна відреагувала на застосування 
такого заходу. Деякі автори пріоритетним на-
прямком регулювання визначають непрямий 
вплив на ціни, адже всі державні регулюючі 
заходи, яку б мету вони не мали, справляють 
вплив на ціноутворення [16, с.186]. 

Адміністративні засоби передбачають 
встановлення постачальницьких винагород, 
граничних нормативів рентабельності, обо-
в’язкового декларування зміни цін, запрова-
дження граничних рівнів цін і граничних рів-
нів торговельних надбавок, фіксованих цін, 
які є остаточним варіантом рівня ціни і ні 
продавець, ні покупець не вправі від них від-
хилятися. Ці засоби державного регулювання, 
при застосуванні яких зміна рівня цін відбу-
вається негайно, мають обмежений характер, 
оскільки, згідно з ч.1 ст.191 ГК України, 
встановлюються на ресурси, що справляють 
визначальний вплив на загальний рівень і ди-
наміку цін, а також на продукцію та послуги, 
які мають суттєве соціальне значення для на-
селення, перелік яких затверджується компе-
тентними органами публічної влади.  

Державне регулювання цін, що здійсню-
ється за допомогою адміністративних та еко-
номічних засобів з метою забезпечення пуб-
лічних інтересів у господарських відносинах 
у сфері охорони здоров’я, не слід ототожню-
вати з довільним втручання держави у ринко-
ві відносини. В.К. Мамутов справедливо під-
креслює: «Вільне ціноутворення в соціально-
орієнтованій економіці – це в значній частині 
міф» [6, с.185], більше того, навіть ринкова 
економіка не може нормально функціонувати 
без активних дій з боку держави [17,  с.79],  а 
уряди всіх країн встановлюють ціни на ті ви-
ди продукції сільського господарства і про-
мисловості, які визначають загальний рівень 
цін і життя [7, с.386–387]. На думку В.М. Па-
шкова, доцільно застосовувати змішану сис-
тему подання регульованих державою опто-
вих та вільно встановлюваних цін [8, с.31]. 

Окремі дослідники з перебільшеним песи-
мізмом зазначають, що правознавство стоїть 
перед загрозою потонути у великій кількості 
матеріалу, який накопичився по другорядним, 
окремим питанням, що не об’єднані в єдину 
систему. Відсутнє достатньо ясне уявлення 
про те, що за допомогою набутих стереотипів, 
шаблонів, закам’янілих штампів, застарілих 
форм мислення рішення складних проблем 
виключається [18, с.495–498]. Хоча в повній 
мірі з цією тезою погодитися неможливо, не 
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викликає сумнівів та обставина,  що право є 
складною відкритою системою, яка склада-
ється з багатьох елементів [19, с.61], тому не-
обхідно виважено підходити до впроваджен-
ня нових правових засобів, аналізуючи 
попередній досвід нормативної регламентації 
правовідносин, активно здійснювати прогно-
зування та планування державного регулю-
вання економіки системами методів госпо-
дарсько-правового впливу.  

В цьому контексті варто звернути увагу на 
негативний вітчизняний досвід правового ре-
гулювання ціноутворення у сфері державних 
закупівель в охороні здоров’я.  

В Постанові Кабінету Міністрів України 
«Про встановлення граничних рівнів цін на 
окремі лікарські засоби та вироби медичного 
призначення» від 30.10.2009 р., що втратила 
чинність, були запроваджені граничні роздрі-
бні та оптові ціни на чотирнадцять наймену-
вань товарів. Регульовані ціни підлягали за-
стосуванню при здійсненні закупівель 
державою. Незважаючи на те, що при прийн-
ятті цієї Постанови очікувалося, що строк її 
дії обмежиться епідемією грипу 2009 р., вона 
була скасована лише 08.09.2010 р. Запрова-
джені механізми були елементами імператив-
ного цінового регулювання та, за відсутності 
фактичних обґрунтувань у формі порушення 
публічних інтересів у господарських відноси-
нах чи існування реальної загрози такого по-
рушення, призвели до заподіяння шкоди 
принципу обмеження державного регулюван-
ня економічних процесів, що закріплений у 
ст.6 ГК України. Тобто, встановлення фіксо-
ваних цін, граничних рівнів цін і торговель-
них надбавок, як правило, не дозволяють 
утримувати баланс публічних і приватних ін-
тересів, тому при їх запровадженні необхідно 
забезпечувати достатню рентабельність пос-
тачальників при реалізації продукції,  що є 
предметом такого регулювання. 

 Іншою невдалою спробою державного ре-
гулювання цін на предмет закупівель було 
прийняте МЕРТУ роз’яснення № 3303-
25/2973-07 від 14.04.2010 р., яке згодом відк-
ликали. В п.2 цього роз’яснення зазначалося, 
що з метою уникнення фактів здійснення за-

купівель за завищеними цінами, запобігання 
перевитрачанню державних коштів встанов-
люється вимога про обов’язковість подання 
учасником-переможцем конкурсних торгів 
замовнику довідки про відповідність ціни те-
ндерної пропозиції обґрунтованим ринковим 
цінам.  Ця довідка повинна була видаватися 
центральним апаратом Державної iнспекцiї 
України з контролю за цінами. 

Важливим етапом розвитку національної 
системи ціноутворення на лікарські засоби 
стало прийняття Постанови Кабінету Мініст-
рів України  «Про реалізацію пілотного проекту 
щодо запровадження державного регулювання 
цін на лікарські засоби для лікування осіб з 
гіпертонічною хворобою» від 25.04.2012 р., 
яка запроваджує державне регулювання цін 
на лікарські засоби для лікування осіб з гіпер-
тонічною хворобою шляхом встановлення 
граничного рівня оптово-відпускних цін на 
такі засоби з використанням механізму ви-
значення порівняльних (референтних) цін. 
Нормативне закріплення цих заходів госпо-
дарсько-правового регулювання є однією з 
передумов створення ефективної системи ча-
сткового відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування осіб з гіпертонічною 
хворобою, а в перспективі й деяких інших 
видів соціальних захворювань. Оскільки пре-
дметом реїмбурсації буде частина роздрібної 
ціни, вплив на закупівельні ціни не здійсню-
ватиметься, можливо, залежно від обраної 
моделі відшкодування вартості, такий вплив 
матиме господарсько-правове значення лише 
в частині збільшення обсягів гарантованих 
продажів товарів.  

Таким чином, при визначенні оптимальної 
моделі державного регулювання цін на осно-
вний предмет закупівель у сфері охорони 
здоров’я необхідно першочергово гарантува-
ти баланс публічних і приватних інтересів у 
господарських відносинах, а також усунути 
підстави для корупційних зловживань з боку 
суб’єктів владних повноважень. Тобто, на 
увагу заслуговує пошук компромісів, дифере-
нціацій між регулюванням і дерегуляцією, які 
є рушійними силами розвитку ефективної,  
багатоукладної економіки [20, с.108–109]. 
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Оскільки в господарських відносинах закупі-
вель рівень цін на лікарські засоби та вироби 
медичного призначення визначає суму витра-
чених державних коштів і обсяги придбаних 
товарів, послуг у натуральному виразі, заходи 
регулювання забезпечать усунення практики 
неконтрольованого, часто необґрунтованого 
підвищення цін на предмет закупівель учас-
никами, зменшать вірогідність здійснення за-
купівель за завищеними цінами, сприятимуть 
доступності медико-санітарної допомоги для 
громадян.  

Стосовно нормативних приписів Закону 
України «Про здійснення державних закупі-
вель» від 01.06.2010 р., то з-поміж заходів ре-
гулювання цін на лікарські засоби та вироби 
медичного призначення він містить лише 
спеціальний порядок зміни ціни за одиницю 
товару після підписання господарського до-
говору про закупівлю до виконання зо-
бов’язань сторонами у повному обсязі. Такий 
перегляд, згідно з ч.5 ст.40 цього Закону, мо-
же проводитися не більш як на 10  %  у разі 
коливання ціни товару на ринку за умови, що 
він не призведе до збільшення суми, визначе-
ної в договорі, та відбудеться не раніше трьох 
місяців з дня його укладення. Відповідно до 
листа-роз’яснення МЕРТУ № 3302-25/14028-
08 від 17.11.2011 р., ці 10 % відраховуються 
від ціни товару,  що була визначена на дату 
укладення договору, яка зазначається в ого-
лошенні про результати процедури закупівлі. 
Крім того, замовник, відповідно до зазначеної 
норми, може укласти декілька додаткових 
угод до господарського договору про зміну 
ціни конкретного товару в межах 10  %  ціни,  
вказаної в первинному договорі, проте підс-
тави укладання таких угод повинні бути до-
кументально підтвердженими.  

Для внесення таких змін до господарсько-
го договору про державну закупівлю замов-
нику та учаснику торгів не обов’язково дуб-
лювати норми законодавства та додатково 
вказувати про це в конкурсній документації 
або договорі.  

Згідно зі ст.632 ЦК України, зміна ціни пі-
сля укладення договору допускається лише у 
випадках і на умовах, встановлених догово-

ром або законом.  Оскільки відповідно до ч.3  
ст.6 ЦК України, положень інформаційного 
листа Вищого господарського суду України 
«Про деякі питання застосування норм Циві-
льного та Господарського кодексів України» 
від 07.04.2008 р. та рішення Конституційного 
Суду України № 8-рп/99 від 06.07.1999 р., 
спеціальна норма має пріоритет перед загаль-
ною, замовник і учасник конкурсної процеду-
ри не мають права врегулювати на власний 
розсуд питання стосовно порядку перегляду 
ціни господарського договору про державну 
закупівлю, точніше, положення такого харак-
теру будуть визнані недійсними як такі,  що 
суперечать законодавству, відповідно до ста-
тей 203, 215 ЦК України.  

Не зовсім правильно вести мову про те, що 
підхід законодавця стосовно обмеження пра-
ва сторін господарського договору змінювати 
таку істотну умову як ціна, забезпечує голов-
ним чином інтереси держави на противагу 
приватним інтересам учасників конкурсних 
процедур, адже замовник також може бути 
зацікавлений у зміні ціни або понад 10 % від 
ціни товару, що була встановлена в договорі, 
або до спливу трьох місяців із дня його укла-
дення. Різниця полягає лише в тому, що учас-
ник буде зацікавлений у збільшенні ціни, а 
замовник –  в її зменшенні.  Водночас,  якщо 
норма ст.652 ЦК України й залишає можли-
вість для зміни чи розірвання договору у 
зв’язку з істотною зміною обставин за умови 
значного коливання ціни такого товару на ри-
нку, то беручи до уваги кореляцію публічного 
та приватного інтересів це виглядає ймовір-
ним лише в судовому порядку.  

У зв’язку з цим, суб’єктам господарювання 
перед поданням на участь у торгах власних 
конкурсних пропозицій, тобто вступом у гос-
подарські відносини закупівель, необхідно 
завжди брати до уваги встановлені Законом 
України «Про здійснення державних закупі-
вель» від 01.06.2010 р. особливості зміни іс-
тотних умов господарського договору після 
його підписання до виконання зобов’язань 
сторонами у повному обсязі та ретельно про-
водити прогностичний аналіз макроекономіч-
них параметрів ринку.  
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Варто відзначити, що в контексті вітчизня-
ного досвіду чинне господарсько-правове ре-
гулювання цього питання варто оцінити як 
доволі ліберальне, адже в Законі України 
«Про здійснення державних закупівель»  від 
01.06.2010 р., до внесення в нього змін Зако-
ном України № 3681-VI від 08.07.2011 р., та 
Постанові Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Положення про закупівлю то-
варів, робіт і послуг за державні кошти» від 
17.10.2008 р. допускалося лише узгоджене 
зменшення ціни товару, що була визначена на 
дату укладення договору про закупівлю, а в 
Законі України «Про закупівлю товарів, робіт 
і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. 
передбачалася можливість коригування ціни 
договору в разі отримання позитивного ви-
сновку Міжвідомчої комісії з питань держав-
них закупівель. 

Стосовно зарубіжного досвіду, то в Феде-
ральному Законі РФ «Про розміщення замов-
лень на поставки товарів, виконання робіт, 
надання послуг для державних і муніципаль-
них потреб» від 21.07.2005 р. закріплено декі-
лька підстав для перегляду ціни укладеного 
господарського договору, основними серед 
яких є такі: 1) у випадку зміни обсягів закупі-
вель визначених у Федеральному Законі груп 
товарів, робіт і послуг, наприклад, медичних 
послуг, ціна договору може бути скоригована 
не більше, ніж на 10 % від ціни товару, що 
була визначена на дату укладення договору, 
якщо такі дії були прямо передбачені конкур-
сною документацією; 2) у випадку, якщо ціна 
державного контракту на виконання робіт для 
федеральних потреб, укладеного на строк не 
менше ніж три роки, складає суму 10 млрд. руб. 
і більше та виконання цього контракту без 
зміни ціни є неможливим внаслідок суттєвого 
зростання вартості таких робіт, така ціна може 
бути змінена на підставі рішення Уряду РФ. 
Натомість, Директива 2004/18/ЄС не місить 
спеціального порядку зміни ціни договору про 
закупівлю, в ній зазначено, що умови вико-
нання цих договорів не повинні мати прямо чи 
опосередковано дискримінаційний характер. 

Згідно з Кодексом державного прок’юре-
менту Франції, у документах на торги необ-

хідно встановлювати, що або ціни заявок є фі-
ксованими, або можуть бути зроблені цінові 
коригування з метою відображення будь-яких 
змін (підвищення чи пониження) у головних 
цінових компонентах контракту, таких як ро-
боча сила, устаткування, матеріал і паливо. 
Ціни коригуються шляхом використання за-
здалегідь виведеної формули, яка розбиває ці-
ну на компоненти, що змінюються на підставі 
цінових індексів, визначених для кожного 
компонента або на основі документальних сві-
дчень (включаючи фактичні інвойси), наданих 
постачальником або підрядником. Метод, який 
буде використано, формула і базова дата для 
заяви повинні бути чітко прописані в докумен-
тах про торги. У виняткових випадках догові-
рні контракти можуть мати тимчасові ціни. 
Положення про цінові коригування не потрібні 
в простих контрактах, які стосуються поставок 
товарів або виконання робіт протягом року-
півтора. Однак вони повинні бути включені до 
тих контрактів, які тривають понад вісімнад-
цять місяців [21, с.39]. 

У господарських відносинах державних за-
купівель у сфері охорони здоров’я питання 
ціни зобов’язання має важливе значення, адже 
згідно зі ст.28 Закону України «Про здійснен-
ня державних закупівель» від 01.06.2010 р., 
саме ціна є основним критерієм оцінки пропо-
зицій конкурсних торгів. На пріоритетність 
забезпечення її обґрунтованого рівня вказує 
закріплений у ст.3 цього Закону принцип мак-
симальної економії та ефективності здійснення 
закупівель.  

На нашу думку, з урахуванням стану госпо-
дарського правопорядку в галузі охорони здо-
ров’я, чинний спосіб зміни ціни договору про 
закупівлю варто охарактеризувати як задові-
льний, водночас, необхідно закріпити таке 
спеціальне виключення з загального правила: 
ціна товару, що була визначена на дату укла-
дення договору про закупівлю, може бути змі-
нена більш як на 10 %, у тому числі протягом 
перших трьох місяців з дня його укладання, за 
умови якщо виконання цього договору без 
зміни ціни є неможливим внаслідок суттєвого 
зростання ринкових цін на предмет закупівлі, 
вартості виробництва товарів, виконання робіт 
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чи надання послуг. При цьому, у формі засобу 
державного контролю за законністю таких дій 
замовників і учасників конкурсних торгів до-
цільно визначити процедуру погодження Мі-
ністерством економічного розвитку і торгівлі 
України обґрунтованості зміни ціни.  

Як відомо, державна економічна політика 
реалізується через застосування окремих, від-
носно сталих комплексів засобів державно-
правового регулювання [22, с.154], тому за-
кономірними є питання з приводу того, чи 
достатньо об’єднати декілька норм у певну 
форму щоб вони були адекватно сприйняті 
суспільством та належним чином регулювали 
відносини в ньому [19, с.59]. З метою удоско-
налення та розширення чинної системи дер-
жавного регулювання цін на лікарські засоби 
та вироби медичного призначення у госпо-
дарських відносинах закупівель, варто запро-
понувати на нормативному рівні застосувати 
такі правові засоби:  

1. З огляду на те, що в нормативно-
правових актах відсутні норми, які б визнача-
ли засади ціноутворення на ринку державних 
закупівель, необхідно, обмежено імплемен-
туючи положення ст.1 Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про організацію та про-
ведення торгів (тендерів) у сфері державних 
закупівель товарів (робіт, послуг)» від 
28.06.1997 р., що втратила чинність, закріпи-
ти в ч.1 ст.3 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» від 01.06.2010 р. но-
вий принцип такого змісту: «забезпечення 
оптимального рівня цін, запобігання економі-
чно необґрунтованому завищенню цін на то-
вари, роботи, послуги при здійсненні держав-
них закупівель»;  

2. Слід передбачити спеціальний порядок 
закупівлі товарів, робіт і послуг, ціни на які 
підлягають державному регулюванню. Беру-
чи за основу а.4 ч.6 Постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження Положення 
про закупівлю товарів,  робіт і послуг за дер-
жавні кошти» від 17.10.2008 р., що втратила 
чинність, доцільно доповнити ст.28 Закону 
України «Про здійснення державних закупі-
вель» від 01.06.2010 р., в якій визначено по-
рядок розгляду та оцінки пропозицій конкур-

сних торгів, ч.10 такого змісту: «Закупівля 
товарів, робіт і послуг, ціни (тарифи) на які 
підлягають державному регулюванню, зале-
жно від методу регулювання, здійснюється за 
цінами (тарифами), сформованими у встанов-
леному законодавством порядку. Закупівля 
товарів, робіт і послуг, ціни (тарифи) на які 
підлягають декларуванню чи реєстрації у 
встановленому законодавством порядку, здій-
снюється за цінами,  які сформовані на базі 
ціни, зареєстрованої на дату подання учасни-
ком конкурсної (цінової) пропозиції, а при 
застосуванні процедури закупівлі в одного 
учасника - на дату укладення договору про 
закупівлю»; 

3. З метою недопущення необґрунтованого 
завищення заявниками оптово-відпускних цін 
на лікарські засоби та вироби медичного при-
значення при проведенні їх державної реєст-
рації, в наказі МОЗУ «Про затвердження По-
ложення про реєстр оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби і вироби медичного призна-
чення, порядок внесення до нього змін та 
форм заяв про реєстрацію оптово-відпускної 
ціни на лікарський засіб та виріб медичного 
призначення» від 21.09.2011 р. варто закріпити 
наступне положення: якщо протягом звітного 
періоду оптово-відпускна ціна на лікарський 
засіб, виріб медичного призначення була збі-
льшена та в обґрунтуванні зміни цієї ціни зая-
вник не надав належних техніко-економічних 
розрахунків та офіційних документальних до-
казів, така зміна рівня цін повинна підлягати 
експертизі та порівнюватися з середніми ціна-
ми на лікарські засоби, що містять аналогічні 
діючі речовини та належать до однієї фарма-
кологічної групи, взаємозамінними видами 
виробів медичного призначення.  

Таким чином, господарський правопоря-
док і ефективне задоволення потреб сфери 
охорони здоров’я неможливо гарантувати за 
умови існування вільних цін на весь діапазон 
продукції на ринку державних закупівель. 
Альтернативним шляхом є регулювання про-
цесів ціноутворення з боку держави за допо-
могою економічних і адміністративних засо-
бів. Попри вади останніх, Кабінет Міністрів 
України продовжує активно застосувати саме 
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адміністративні заходи. До прогресивних 
кроків у напрямку вдосконалення вітчизняної 
політики ціноутворення варто віднести закла-
дення нормативних передумов запровадження 
часткового відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування осіб з гіпертонічною 
хворобою за рахунок бюджетних коштів.  

Доведено, що при визначенні оптимальної 
моделі державного регулювання цін на осно-
вний предмет закупівель у сфері охорони 
здоров’я першочергово слід забезпечити ба-
ланс публічних і приватних інтересів у госпо-
дарських відносинах, а також усунути підста-
ви для корупційних зловживань з боку суб’єк-
тів владних повноважень.  

Теоретично обґрунтовано і розроблено 
конкретні законодавчі пропозиції стосовно 
закріплення нових принципів державних за-
купівель, запровадження гнучкої системи 
зміни ціни господарського договору про за-
купівлю, встановлення спеціального порядку 
придбання товарів, робіт, послуг, ціни на які 
підлягають державному регулюванню, недо-
пущення необґрунтованого завищення заяв-
никами оптово-відпускних цін на лікарські 
засоби та вироби медичного призначення при 
проведенні їх державної реєстрації. 
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Досліджуються питання правового забезпечення формування економічно обґрунтова-
них цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення у господарських відно-
синах закупівель. З урахуванням негативного досвіду попередніх періодів, аналізу за-
конодавства і доктрини господарського права оцінено якість поточної цінової 
політики в Україні, визначено загальні риси та основні вимоги до організації держав-
ного регулювання цін у державних закупівлях, з метою гарантування господарського 
правопорядку розроблено деякі зміни до законодавства.  

*** 
Олефир А.А. К проблеме хозяйственно-правового регулирования цен на продукцию 
здравоохранения в государственных закупках 

Исследуются вопросы правового обеспечения формирования экономически обосно-
ванных цен на лекарственные средства и изделия медицинского предназначения в хо-
зяйственных отношениях закупок. С учетом негативного опыта предыдущих перио-
дов, анализа законодательства и доктрины хозяйственного права дана оценка качеству 
ценовой политики в Украине, определены общие черты и основные требования к ор-
ганизации государственного регулирования цен в государственных закупках, с целью 
гарантирования хозяйственного правопорядка разработано некоторые изменения к за-
конодательству.  

*** 
Olefir А.А. The Problem of Economic and Legal Regulation of Prices for Health Care 
Products in Public Procurement 

Characteristics of legal ensuring of forming prices policy on medicaments and medical 
equipment in the economical relations of public procurement were made. Taking into the 
consideration negative experience of former periods, the analysis of current legislation and 
theory of business law were evaluated Ukrainian price policy, fixed general features and 
main demands to the public regulation of costs on some goods, and also were elaborated 
particular changes to the valid legal norms. 
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