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№ 
за/п 

Загальні 
показники 2007 2008 2009 2010 2011 

Коефіцієнт 
зростання 
2011/2007 

1 Кількість ЛЗ за МНН  4 5 5 5 6  1,5 
2 Кількість пропозицій ЛЗ, у т. ч.: 

 іноземні 
вітчизняні 

46 
22 
24 

131 
60 
71 

62 
30 
32 

32 
12 
20 

139 
81 
58 

3,0 
3,7 
2,4 

3 Кількість ЛЗ з урахуванням лікарських форм, у т. ч.: 
іноземних 
вітчизняних 

31 
15 
16 

63 
32 
31 

42 
22 
20 

25 
10 
15 

79 
49 
30 

2,5  
3,3  
1,9 

4 Питома вага пропозицій ЛЗ імпортних вітчизняних, % 48/ 52 46/54 48/52  38/62  58/42 1,2/0,8 
5 Середня кількість пропозицій для одного ЛЗ 

іноземного 
вітчизняного 

 
1,5 
0,8 

 
1,9 
2,2 

 
1,4 
1,6 

 
1,2 
1,3 

 
1,7 
1,9 

 
 1,1 
2,4 

6 Кількість ЛЗ за торговими назвами, у т. ч.: 
іноземних 
вітчизняних 

22 
14 
8 

47 
26 
21 

32 
19 
13 

19 
11 
8 

59 
22 
37 

 2,7 
 1,6 
4,6 
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№ за/п МНН лікарського засобу Код АТХ Загальна кількість Питома вага, % 
1 Цефтріаксон J01DD04 34 42,3 
2 Цефтазидим J01DD02 22 28,2 
3 Цефотаксим J01DD01 12 15,4 
4 Цефоперазон, комб. J01DD62 8 10,3 
5 Цефоперазон J01DD12 2 2,5 
6 Цефтріаксон, комбінації J01DD54 1 1,3 
 Всього  79 100 

      
     
    
    

       

    
    
       
    
     






      
         
    
    
      
      

       
      
     
     
      

  



Найменування ЛЗ Код АТХ Виробник, країна 2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

Орзід®, пор. д/п ін. р-ну 1000 мг 
фл., з розчин. в амп. 10 мл, № 1 

J01DD02 Orchid, Індія 1,31 1,67 0,90 1,37 

Цефотаксим-Дарниця, пор. д/п ін. 
р-ну 1,0 г фл., № 5 

J01DD01 ЗАТ ФФ «Дарниця», 
Україна 

1,02 1,08 1,06 1,12 

Цефтріаксон, пор. д/п ін. р-ну  0,5 
г фл., № 1 

J01DD04 ЗАТ «Київмед 
препарат», Україна 

1,09 1,17 0,94 0,95 

Цефтріаксон-Дарниця, пор. д/п ін. 
р-ну 1,0 г фл., № 1 

J01DD04 ЗАТ ФФ «Дарниця», 
Україна 

1,13 1,0 1,02 1,02 

Цефтріаксон-Дарниця, пор. д/п ін. 
р-ну 1,0 г фл., № 5 

J01DD04 ЗАТ ФФ «Дарниця», 
Україна 

1,04 1,04 0,93 1,20 

Емсеф®, пор. д/п ін. р-ну 1000 мг 
фл., № 1 

J01DD04 Emcure 
Pharmaceuticals,   Індія 

1,66 1,23 1,02 1,04 
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Коливання вартості № за/п 
пропозиції Вартість окремої пропозиції, грн (х -х ), грн % 

1 24,37 +11,27 86,03 
2 21,89 +8,79 67,10 
3 17,61 +4,51 34,43 
4 15,48 +2,38 18,17 
5 15,10 +2,00 15,27 
6 15,60 +2,50 19,08 
7 13,62 +0,52 3,97 
8 18,51 +5,41 41,30 
9 5,29 -7,81 59,61 

10 6,46* -6,64 0,51 
11 5,22* -7,88 60,15 
12 4,7* -8,40 64,12 
13 5,37* -7,73 0,59 
14 6,83* -6,27 0,48 
15 20,52 +7,42 56,64 

Середня вартість,    х 13,10 ±5,97 35,16 
 

      
    
       
      
  


   

   
 

   
       
     
   



    
   

        
      
   
    

       
     






Pharmaceutical review 4’2012

167

Фармакоекономіка

Pharmacoeconomics

       

      
 
    

   
  


  

     
     
   
     
    
      
     
    
      
 

     
       
       
     

   




     
   
    
 


     

  
     

    
    
        
       
     




Кількість ЛЗ за роками Цінова група 
в оптових цінах, грн 2007 2008 2009 2010 2011 

5-10 16 26 18 10 13 
11-20 5 16 10 4 13 
21-30 4 8 5 3 22 
31-50 1 4 4 3 11 

51-100 4 7 3 4 11 
101-150 - - - - 5 
Вище 151 1 2 2 1 6 

 
         

          
       
       
     
         
    
     
 

   
          
      
     
     
     
     
  
   

    

   
    
      
  

     
     
      
  

   
    
    
      
     
         
    
    









    



      




Фармацевтичний часопис 4’2012

168

Фармакоекономіка

Pharmacoeconomics


     




     





















    











         


























