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РЕЗЮМЕ. Коронавірусна хвороба (COVID-19) завдала потужного удару загальносвітовій системі охорони здоров’я,
а перерозподіл фінансування медичної галузі порушив профілактику та лікування хронічних неінфекційних захворювань, у тому числі артеріальної гіпертензії, туберкульозу та ВІЛ. У 2020 р. централізовані державні закупівлі ліків
в Україні вперше проводилися за допомогою онлайн-платформи Prozorro. Із 483 позицій, які планувалося закупити,
було успішно укладено договори щодо 375 позицій (78 %). У поточному 2021 р. оголошено тендери на закупівлю 555
із 562 позицій. У більшості галузей препарати, які планується закупити, охоплено тендерами на 100 %. Найменша
відсоткова частка охоплення спостерігається для легеневої артеріальної гіпертензії (66,67 %).
У складних умовах сучасності слід не лише активно боротися з COVID-19, а й пам’ятати про інші хвороби, ретельно
плануючи фінансові витрати на різні напрями медицини за допомогою аналізу даних попередніх років. Зекономлені
кошти можна використати і для усунення наслідків пандемії COVID-19, і для придбання необхідних медикаментів.
Позитивною інновацією варто вважати створення єдиної бази залишків препаратів у медичних закладах (чат-бот
у месенджері Telegram). Контроль залишків ліків та їх адекватний перерозподіл дає можливість раціонально використовувати цей ресурс, не витрачаючи кошти на зайві закупки.
Загалом, незважаючи на завданий COVID-19 медичний і фінансовий удар, система охорони здоров’я України продовжує витримувати натиск і впроваджувати зміни на краще. Подальше вдосконалення системи централізованих
закупівель фармакопрепаратів зможе подолати проблему нестачі необхідних ліків.
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ABSTRACT. Coronavirus disease (COVID-19) has deeply impacted the global health care system, and the redistribution
of funding for medical care violated the prevention and treatment of chronic non-communicable diseases, including hypertension,
tuberculosis, and HIV. In 2020, centralized state procurement of medicines in Ukraine was for the first time conducted via the online
platform Prozorro. Of the 483 items planned to be purchased, 375 items (78 %) were successfully contracted. In the current
2021, tenders were announced for the purchase of 555 of 562 items. In most fields of medicine, the drugs to be purchased
are 100 % covered by tenders. The lowest percentage of coverage is observed for pulmonary arterial hypertension (66.67 %).
In today’s complex environment, not only COVID-19 should be actively combated, but other diseases should be also kept
in mind when carefully planning the funding of various fields of medicine through the analysis of data from previous years.
The money saved can be used to eliminate the consequences of the COVID-19 pandemic, and to purchase the necessary
medicines. The creation of a single database of drug residues in medical institutions (chatbot in the Telegram messenger)
can be called a positive innovation. Control of drug residues and their adequate redistribution makes it possible to rationally
use this resource without spending money on unnecessary purchases.
In general, despite the medical and financial impact of COVID-19, Ukraine’s healthcare system continues to withstand
pressure and change for the better. Further improvement of the system of centralized procurement of medicines will
be able to overcome the problem of lack of necessary drugs.
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