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Раціональне використання лікарських 

засобів

 Раціональне використання лікарських засобів 

(ЛЗ) вимагає, щоб пацієнти отримували лікарські 

засоби відповідно до своїх клінічних потреб в 

дозах, які відповідають їхнім індивідуальним 

вимогам (правильна доза, правильні інтервали і 

правильна тривалість). 

Ці лікарські засоби повинні бути прийнятної 

якості, а також наявні і доступні, за найнижчою 

вартістю для пацієнтів і громади.



Нормативно-правова база

Наказ МОЗ України від 17.03.09 №173 «Про затвердження першого випуску

Державного формуляру лікарських засобів та забезпечення його доступності»

Наказ МОЗ України від 22.07.2009 №529 «Про створення формулярної системи 

забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я», державна реєстрація в 

Міністерстві юстиції України від 29.10.2009 №1003/17019

Наказ МОЗ України від 24.07.2009 №531 “Про затвердження Порядку проведення 

моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони 

здоров’я”, державна реєстрація в Міністерстві юстиції України від 17.08.2009 № 774/16790

Наказ МОЗ України від 01.09.2009 №654 “Про затвердження Плану заходів щодо 

покращення здійснення післяреєстраційного нагляду за безпекою та ефективністю 

лікарських засобів та моніторинга безпеки та ефективності лікарських засобів у 

стаціонарах закладів охорони здоров’я” 

Наказ МОЗ України від 28.01.2010 №59 “Про затвердження другого випуску

Державного формуляру лікарських засобів та забезпечення його доступності”



Формулярна система

Формулярна система –

комплекс управлінських методик в охороні здоров’я, 

що забезпечує застосування раціональних, 

організаційно та економічно ефективних

методів постачання і використання лікарських засобів 

з метою забезпечення в конкретних умовах 

високої якості медичної допомоги і оптимального 

використання наявних ресурсів; 

інформаційно-економічна доктрина раціонального 

застосування лікарських засобів.



Основні функції формулярної системи

Медична - визначення та розробка методів раціональної 

фармакотерапії поширених захворювань

Фармакологічна - забезпечення контролю за правильним 

використанням ЛЗ та прийняття заходів для попередження та 

виправлення ятрогенних помилок

Соціальна - забезпечення хворих якісним лікуванням;

Економічна - використання клінічно та економічно найбільш 

ефективних лікарських засобів

Інформаційна - широке розповсюдження об’єктивної 

інформації, заснованої на принципах доказової медицини

Професійно-освітня - підвищення кваліфікації лікарів в 

міжатестаційний період



Державний формуляр лікарських засобів

 Наказ МОЗ України від 26.04.08 р. №286 «Про затвердження

складу  Центрального  формулярного комітету МОЗ України»*

 Наказ МОЗ України від 21.05.09 р. №343 «Про затвердження

складу та Положення про Центральний формулярний

комітет МОЗ України» *

 Наказ МОЗ України від 17.03.09 р. №173 «Про затвердження

першого випуску Державного формуляру лікарських 

засобів та забезпечення його доступності» *

 Наказ МОЗ України від 28.01.2010 № 58

"Про затвердження складу Центрального формулярного комітету 

МОЗ України"

 Наказ МОЗ України №59 від 28 січня 2010р. 

"Про затвердження другого випуску Державного формуляру 

лікарських засобів та забезпечення його доступності"

* - вказаний нормативний документ відображає історію створення 

Державного формуляру, на даний час втратив чинність
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1. Створення/оновлення Державного

формуляра лікарських засобів - реалізовано.

2. Нормативне врегулювання взаємодії рівнів

формулярної системи та поширення

Державного формуляра – реалізовано:

Наказ МОЗ України від 22.07.2009 №529 

«Про створення формулярної системи забезпечення 

лікарськими засобами закладів охорони здоров’я», 

державна реєстрація в МЮ України від 29.10.2009 №1003/17019

Етапи впровадження формулярної системи:

ЕТАП І



Поширення Державного формуляра:

• серед головних позаштатних спеціалістів 
МОЗ України

• в закладах охорони здоров’я 
підпорядкування МОЗ України 

• в регіонах, пропорційно кількості закладів 
охорони здоров’я

• в закладах охорони здоров’я інших відомств

• для використання у процесі навчання та 
післядипломної освіти

Етапи впровадження формулярної системи:

ЕТАП ІI





  

  

Національний 
формуляр

Регіональний 
формуляр

(обласний/районий)

Формуляр ЗОЗ

Центральний 

формулярний 

комітет МОЗУ

Регіональний 

формулярний 

комітет

Фармако-

терапевтична 

комісія ЗОЗ

Застосування Державного формуляра, 

розробка регіональних та локальних формулярів

Етапи впровадження формулярної системи:

ЕТАП ІII



Пояснення до ЕТАПУ ІІІ

На основі Державного формуляру ЛЗ, розробленого 
Центральним формулярним комітетом МОЗ України:

1. Формулярними комітетами МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров'я

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

на основі Державного формуляра розробляються регіональні

формуляри ЛЗ у вигляді переліку міжнародних непатентованих назв ЛЗ з

урахуванням чинних стандартів та протоколів медичної допомоги,
пільгових зобов’язань та фінансових ресурсів.

2. Локальний формуляр ЛЗ закладу охорони здоров’я розробляється
фармакотерапевтичною комісією закладу у вигляді переліку міжнародних

непатентованих назв ЛЗ на основі регіонального формуляра та
протоколів медичної допомоги. Локальний формуляр ЛЗ складається з

міжнародних непатентованих назв за фармакотерапевтичними групами,

визначеними у Державному формулярі. До складу локального формуляра

закладу охорони здоров’я входить також алфавітний покажчик ЛЗ за

міжнародними непатентованими назвами з відповідним зазначенням

торгових назв цих ЛЗ, що зареєстровані в Україні та пропонуються для

закупівлі.



Моніторинг та оцінка формулярної системи

на основі рекомендацій ВООЗ 

та нормативних документів МОЗ України

Етапи впровадження формулярної системи:

ЕТАП IV



Додаткова інформація

www.moz.gov.ua

www.pharma-center.kiev.ua

e-mail: formular@pharma-center.kiev.ua
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