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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Значна увага вчених приділяється питанням 

ефективності та безпеки лікарських засобів (ЛЗ), а також оптимізації потреб 

охорони здоров’я (Євтушенко О. М., 2010) на основі організаційно-інформаційних, 

фармакоекономічних та маркетингових досліджень (Громовик Б.П., Заліська О.М., 

Калинюк Т.Г., Немченко А.С., Парновський Б.Л, Пімінов О.Ф., Сятиня М.Л., 

Толочко В.М., Трохимчук В.В., Яковлєва Л.В. та інші). В Україні цьому сприятиме 

впровадження соціального медичного страхування (Бойчук Е., 2011).  

Одне з провідних місць у структурі загальної захворюваності населення 

посідає ендокринна патологія (Лебединець Н.В., 2012; Кащенко С.А., 2013; 

Янко Р.В., 2013; Гуранич Т.В., 2014). При цьому, майже половину від усіх 

ендокринопатій становлять захворювання щитоподібної залози (ЩЗ) 

(Вернигородський В.С., 2011; Косминіна Н.С., 2013; Гирла Я.В., 2014; 

Лупашко М.О., 2014; Gustavsson A., 2003; Biondi B., 2012). За даними МОЗ України, 

за останні 5 років кількість захворювань ЩЗ у нашій країні збільшилась у 5 разів 

(Михайленко О.Ю., 2013; Николишин Л.В., 2013). Сучасні наукові дані, отримані в 

окремих вибірках, доводять, що цю патологію виявляють приблизно у 42-52 % 

дорослих і у близько 20 % дітей, а серед людей похилого віку – у 80 % випадків 

(Каминский А.И., 2007).  

Захворювання ЩЗ є інтегральною проблемою соціального та медичного 

значення, оскільки при будь-яких порушеннях функціонування ЩЗ відбуваються 

зміни в роботі не тільки ендокринної системи, а й організму в цілому, що 

призводить до втрати працездатності, інвалідності та передчасної смерті хворих 

(Свириденко Н.Ю., 2012; Косминіна Н.С., 2013; Білоокий В.В., 2014; Гідора С.В., 

2014; Гирла Я.В., 2014; Лупашко М.О., 2014; Gustavsson A., 2003; Biondi B., 2012). 

Окремі фармакоекономічні та маркетингові аспекти терапії тиреоїдної 

патології вивчалися в Україні (Владимирова І.М., Георгіянц В.А., 2010; Федяк І.О., 

2014), і за кордоном (Махинова Е.Н., 2006; Vauth C., 2006; Ogunjobi K.O., 2015). 

Проте комплексних організаційних досліджень щодо оптимізації фармацевтичного 

забезпечення хворих із патологією ЩЗ на сьогодні немає. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої медицини № 2 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України» «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці 

сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і 

лікування» (номер державної реєстрації 0113U001244).  

Мета дослідження. Проаналізувати та оптимізувати систему спеціалізованої 

фармацевтичної та медичної допомоги хворим із патологією ЩЗ. Обґрунтувати 

стандарт інформації про ЛЗ, які використовуються при захворюваннях ЩЗ, при 

створенні Державного формуляру лікарських засобів (ДФЛЗ) та Національного 

переліку основних лікарських засобів (ОЛЗ) в Україні. 

Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети нами були 

сформульовані такі завдання: 



 

 

1. Вивчити асортимент ЛЗ, які використовуються при захворюваннях ЩЗ в 

Україні. 

2. Провести інформаційний аналіз ДФЛЗ, Британського Національного 

формуляру (БНФ), Національного переліку ОЛЗ, Переліку основних лікарських 

засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) для збору та систематизації 

повної, об’єктивної інформації про раціональне застосування ліків, які 

використовуються при патології ЩЗ. 

3. Провести експертну оцінку призначень лікарських препаратів (ЛП) для 

лікування та профілактики захворювань ЩЗ лікарями Тернопільської області. 

4. Визначити доступність ЛЗ, які використовуються при патології ЩЗ. 

5. Провести фармакоекономічний аналіз (ФЕА) «загальна вартість 

захворювання» спеціалізованої медичної та фармацевтичної допомоги пацієнтам 

при гіпотиреозі та дифузному токсичному зобі (ДТЗ). 

6. Провести ФЕА «мінімізація вартості» лікарських засобів для лікування  

ДТЗ та гіпотиреозу. 

Об’єкт дослідження. Лікарське забезпечення спеціалізованої фармацевтичної 

допомоги при захворюваннях ЩЗ. 

Предмет дослідження. Маркетингові, інформаційні, фармакоекономічні 

параметри асортименту ЛЗ, які використовуються для лікування патології ЩЗ, 

клінічні протоколи, медичні карти стаціонарних хворих, інструкції для медичного 

застосування ЛЗ. 

Методи дослідження. Системний інформаційний пошук, маркетинговий 

аналіз, експертна оцінка, анкетне опитування, ретроспективний аналіз, методи ФЕА 

«загальна вартість захворювання» та «мінімізація вартості», порівняльний, 

статистичний, графічний метод, а також узагальнення отриманих результатів. 

Наукова новизна досліджень полягає в обґрунтуванні та розробці 

теоретичних положень для вдосконалення фармацевтичної допомоги хворим з 

патологією ЩЗ. Найвагоміші результати досліджень, які характеризують наукову 

новизну, полягають у тому, що: 

1. Уперше:  

- проаналізовано перелік включених/виключених ЛЗ для лікування 

захворювань ЩЗ до/з ДФЛЗ 8-ми (I – VIII) випусків; 

- досліджено  Перелік основних ЛЗ ВООЗ, в результаті чого виявлено 

антитиреоїдний засіб, який не зареєстрований в Україні, проте є 

потенційним ЛЗ для подальшого впровадження на вітчизняний ринок; 

- проведено порівняльний аналіз БНФ з ДФЛЗ, у результаті чого 

встановлено антитиреоїдний засіб, який зареєстрований в Україні, 

рекомендований БНФ, проте відсутній у ДФЛЗ. 

2. Удосконалено:  

- методику експертної оцінки за допомогою анкетного опитування 

лікарів-ендокринологів Тернопільської області з приводу використання 

номенклатури ЛЗ для профілактики та лікування патології ЩЗ; 



 

 

- методику визначення коефіцієнта доступності ЛЗ, враховуючи реальний 

рівень платоспроможності споживачів; 

- методику ФЕА «мінімізація вартості» та «загальна вартість 

захворювання» при ДТЗ та гіпотиреозі. 

3. Отримав подальший розвиток аналіз структури ринку лікарських 

препаратів (ЛП), що використовуються для профілактики та лікування 

захворювань ЩЗ станом на 2016 рік.  

Практичне значення одержаних результатів. Особливості проведення 

маркетингового аналізу ЛП для лікування гіпотиреозу впроваджені у навчальний 

процес кафедри організації та економіки фармації і технології ліків ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» та кафедри управління і 

економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства Запорізького 

державного медичного університету. Особливості ФЕА вартості надання медичної 

допомоги хворим на ДТЗ впроваджені у навчальний процес кафедри фармації 

Вінницького національного медичного університету, кафедри клінічної фармації, 

фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. Особливості ФЕА вартості надання медичної 

допомоги хворим на гіпотиреоз впроваджені у навчальний процес кафедри фармації 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» та кафедри 

управління та економіки фармації з технологією ліків ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (акти 

впровадження від 24.09.2015 р., 09.09.2015 р., 03.09.2015 р., 02.04.2015 р., 

11.02.2015 р., 27.01.2015 р. відповідно). 

Підготовлено інформаційний лист «Вибір препаратів для лікування 

захворювань щитоподібної залози, з позиції фармакоекономічного аналізу 

«мінімізація вартості», який впроваджений у практичну роботу відділу охорони 

здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради, управління 

охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації, 

Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання (акти 

впровадження від 02.12.2016 р., 01.12.2016 р., 05.12.2016 р. відповідно). 

Результати наукової праці можуть бути використані у розробці методики 

інформаційного забезпечення лікарів і провізорів з питань проведення раціональної 

фармакотерапії при перевиданні ДФЛЗ; пропозицій щодо фармакоекономічної 

оцінки медикаментів з метою удосконалення медикаментозного забезпечення 

хворих з патологією ЩЗ; для оптимізації прийняття рішень при включенні ЛЗ у 

Національний перелік ОЛЗ, у державні закупівлі; при розробці локальних 

формулярів лікувально-профілактичних закладів та рекомендацій для оптимізації 

відбору ЛЗ у практиці роботи аптечних об’єднань, фондів медичного страхування, 

формулярних комісій, що сприятиме удосконаленню фармакотерапії захворювань 

ЩЗ та раціональному використанню бюджетних коштів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є науково-дослідною працею 

дисертанта. Розробка методичної концепції роботи, головна ідея й завдання 



 

 

представленого наукового дослідження, інтерпретація отриманих результатів 

проведені в співпраці з науковим керівником. 

Усі наукові результати, подані у дисертації, отримані автором особисто: 

- проведено системний інформаційний пошук з метою визначення структури 

захворюваності в Україні та світі; 

- проведено маркетинговий аналіз, що включав у себе аналіз зареєстрованих 

в Україні ЛП, внесених до ДФЛЗ, оцінку процесу його формування (2009-

2016 рр.), порівняльний аналіз ДФЛЗ із БНФ; 

- розроблено алгоритм і проведено метод експертних оцінок; 

- проаналізовано 133 медичні карти стаціонарних хворих із патологією ЩЗ; 

- для оцінки всіх витрат на діагностику та лікування патології ЩЗ проведено 

ФЕА «загальна вартість захворювання»; 

- для порівняння ЛЗ з аналогічною терапевтичною ефективністю та обрання 

менш вартісних ЛП проведено ФЕА «мінімізація вартості». 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення, 

практичні результати дисертації висвітлювались автором на національних та 

міжнародних з’їздах, конгресах, науково-практичних конференціях: XVII, XVIIІ, 

ХІХ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 

2013, 2014, 2015); Міжнародних науково-практичних інтернет-конференціях 

«Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи» (Харків, 2013, 2014, 

2015); 5-ій науково-практичній конференції з міжнародною участю «Науково-

технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських 

препаратів» (Тернопіль, 2013); VІІ науково-практичній інтернет-конференції 

«Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» (Харків, 2014); 

ХV конгресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (Чернівці, 2014); 

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 18
th
, 20

th
, 21

st
 

Annual International (New Orleans, LA, USA, 2013, Philadelphia, PA, USA, 2015, 

Washington, DC, USA, 2016); International Society for Pharmacoeconomics and 

Outcomes Research 16
th
, 17

th
, 18

th, 
19

th
 Annual European Congresses (Dublin, Ireland, 

2013, Amsterdam, Netherland, 2014, Milan, Italy, 2015, Vienna, Austria, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 22 наукові праці, які 

повністю відображають зміст проведеного дослідження: 5 статей (4 статті – у 

наукових фахових виданнях України, 1 стаття – у закордонному виданні), 16 тез 

доповідей, у т.ч. 7 – в іноземних виданнях, та 1 інформаційний лист. 

Структура дисертації. Робота обіймає 144 сторінки друкованого тексту. 

Складається зі вступу, огляду літератури, характеристики об’єктів і методів 

дослідження, трьох розділів власних досліджень, загальних висновків, списку 

використаних джерел та 10 додатків (12 с.). Бібліографія містить 167 джерел 

наукової літератури, з них іноземних – 56. Робота ілюстрована 30 таблицями і 

7 рисунками.  

 



 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі представлена актуальність дисертаційного дослідження, 

обґрунтовані мета і завдання, наукова новизна і практичне значення отриманих 

результатів для системи охорони здоров’я та фармацевтичної галузі. 

 Перший розділ «Вивчення стану фармакоекономічних досліджень та 

оцінки медичних технологій при патології щитоподібної залози (огляд 

літератури)» містить інформацію про захворюваність ЩЗ в Україні та світі. 

Наведено стандарти надання медичної допомоги хворим з патологією ЩЗ. 

Подається аналіз проведених оцінок технологій охорони здоров’я у лікуванні 

внутрішніх хвороб, а саме посилання на наукові праці провідних вчених у даній 

галузі: проф. Бездітко Н.В., проф. Бездітко П.А., проф. Галій Л.В.,                       

проф. Заліська О.М., проф. Зупанець І.А., проф. Немченко А.С., проф. Пестун І.В., 

проф. Толочко В.М., проф. Яковлева Л.В. та ін.  

У другому розділі «Обґрунтування об’єктів і методів дисертаційного 

дослідження» наведено дані щодо об’єктів та методик дослідження. Запропоновано 

комплексний підхід для проведення дослідження відповідно до поставленої мети і 

наукових завдань.  

На рис. 1 наведено алгоритм виконання дисертаційного дослідження:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Алгоритм проведення дисертаційного дослідження 

Аналіз стану медичної та фармацевтичної допомоги 

хворим з патологією ЩЗ (огляд літератури) 

Формування мети, об’єктів та методів 

дослідження 

Методи дослідження 

системний 

інформаційний 

пошук 
маркетинговий 

аналіз 

фармакоекономічний 

аналіз 

ретроспективний 

аналіз 

(133 історії хвороби) 

анкетне опитування 

(35 лікарів) 

 

експертні 

оцінки 

«загальна вартість 

захворювання» 
«мінімізація 

вартості» 

Аналіз результатів дисертаційного 

дослідження та формування висновків 



 

 

У третьому розділі «Фармацевтичний ринок лікарських засобів, які 

використовуються при лікуванні патології щитоподібної залози» вказано, що 

першим кроком до оптимізації фармацевтичного забезпечення у будь-якій сфері 

охорони здоров’я, має бути маркетинговий аналіз, тому було вивчено структуру 

вітчизняного ринку ЛЗ для лікування захворювань ЩЗ. Об’єктами дослідження були 

офіційні дані Державного реєстру лікарських засобів (ДРЛЗ) України з деталізацією 

до форми випуску ЛП, дозування, виробника, країни-виробника, 

фармакотерапевтичної групи. 

Вказано, що станом на травень 2016 року в Україні зареєстровано чотири ЛЗ за 

міжнародною непатентованою назвою (МНН) у вигляді 20 торгових назв для 

лікування та профілактики захворювань ЩЗ. Ці препарати представлені 

36 асортиментними позиціями з урахуванням доз їх випуску. 

Згідно з Класифікаційною системою АТС (Anatomical Therapeutic Chemical 

classification system), згадані препарати належать до наступних груп: левотироксин 

натрію H03AA01; карбімазол Н03ВВ01; тіамазол H03BB02; калію йодид H03CA. 

ЛЗ для лікування та профілактики захворювань ЩЗ на український 

фармацевтичний ринок постачаються з 6 країн світу. Переважна більшість ЛП є 

імпортного походження – 26 позицій, а це становить 72,22 % від загальної 

кількості. Серед них найбільшу частку посідають препарати Німеччини – 17 ЛЗ, 

Аргентини – 6 ЛЗ, США – 3 ЛЗ. Частка вітчизняних виробників – 10 позицій, що 

становить 27,78 %. 

При аналізі ринку цих препаратів, ми встановили, що усі ЛЗ представлені у 

формі таблеток. Це можна пояснити зручністю застосування. 

Важливим моментом даного розділу є порівняльне дослідження номенклатури 

ЛЗ, включених до Національного переліку ОЛЗ та ДФЛЗ з міжнародними 

переліками. 

Станом на травень 2016 р. в Україні вийшло вісім випусків ДФЛЗ, які містять 

рекомендації щодо раціонального призначення й використання ЛП з урахуванням 

ефективності, безпеки та економічної доступності.  

Ми здійснили порівняльний аналіз динаміки асортименту формулярних ЛЗ 

для лікування та профілактики захворювань ЩЗ, які були включені до восьми 

випусків ДФЛЗ (табл. 1).  

Встановлено, що кількість ЛЗ для лікування захворювань щитоподібної залози 

становила: у ДФЛЗ І випуску – 24, ІІ випуску – 20, ІІІ випуску – 20, IV випуску – 22, 

V випуску – 18, VІ випуску – 22, VІІ випуску – 23 та VІІІ випуску – 19.  

Для визначення динаміки асортименту ЛЗ було використано коефіцієнт 

оновлення асортименту (КОН). 

Обчислені значення базових КОН в аналізованих ДФЛЗ становили: 0,67, 0,67, 

0,75, 0,42, 0,63, 0,71 та 0,46. Динаміка ланцюгових КОН характеризувалась такими 

значеннями – 0,67, 0,90, 1,10, 0,64, 1,10, 1,05 та 0,65, що свідчить про незначне 

зростання асортименту ЛЗ для лікування захворювань ЩЗ в ДФЛЗ четвертого, 



 

 

шостого та сьомого випусків, а в другому, третьому, п’ятому та восьмому – 

зниження порівняно з попередніми. 

Як бачимо з табл. 1, кількість ЛЗ аналізованої групи, включених у різні 

випуски Державних формулярів суттєво не відрізняється. Внесення та виключення 

торгових назв може бути пов’язане із закінченням дії реєстраційного свідоцтва чи 

новою реєстрацією ЛП, адже включаються до формуляру тільки ті ЛЗ, які мають 

діюче свідоцтво реєстрації на момент перегляду. 

 

Таблиця 1 

Динаміка змін у переліках лікарських засобів для лікування 

захворювань щитоподібної залози, включених до                                   

Державних формулярів України різних випусків 

 
МНН 

ЛЗ 

Торгова назва Виробник, країна Випуски ДФЛЗ 

I II III IV V VI VII VIII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Л
ев

о
ти

р
о
к
си

н
 н

ат
р
ію

 

L-Тироксин-

Фармак 

ВАТ «Фармак», Україна 
+ + + + + + + + 

L-Тироксин-

Дарниця 

ЗАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця», Україна 
+ + - - - - - - 

Тиродар ЗАТ по виробництву 

інсулінів «Індар», Україна 
+ + - - - - - - 

L-Тироксин 50 

Берлін-Хемі 

Берлін-Хемі АГ, 

Німеччина 
+ + + + + + + + 

L-Тироксин 75 

Берлін-Хемі 

Берлін-Хемі АГ, 

Німеччина 
- - - - - + + + 

L-Тироксин 100 

Берлін-Хемі 

Берлін-Хемі АГ, 

Німеччина 
+ + + + + + + + 

L-Тироксин 125 

Берлін-Хемі 

Берлін-Хемі АГ, 

Німеччина 
- - - - - + + + 

L-Тироксин 150 

Берлін-Хемі 

Берлін-Хемі АГ, 

Німеччина 
- - - - - + + + 

Баготирокс Кіміка Монтпеллієр С.А., 

Аргентина 
+ + + + - + + + 

Еутирокс Мерк КГаА, Німеччина + + + + + + + + 

Тиворал Галеніка а.д.,  

Сербія 
+ - + + + - - - 

L-Тирокс Евро 50 Біодил Лабораториз Пвт. 

Лтд., Індія 
- - - + + + + - 

L-Тирокс Евро 

100 

Біодил Лабораториз Пвт. 

Лтд., Індія 
- - - + + + + - 

Т
іа

м
аз

о
л

 

Мерказоліл-

Здоров’я  

ТОВ «Фармацевтична 

компанія «Здоров’я», 

Україна 

+ + + + + + + + 

Метизол Ай-Сі-Ен Польфа Жешув 

АТ, Польща 
+ + + + + + + - 

Тирозол Мерк КГаА, Німеччина + + + + + + + + 



 

 

Закінчення табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

К
ал

ію
 й

о
д
и

д
 

Антиструмін 

мікро 

ЗАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця», 

Україна 

+ + + + + + + - 

Антиструмін-

Дарниця 

ЗАТ «Фармацевтична 

фірма «Дарниця», 

Україна 

+ + + + + + + + 

Йод-Норміл ВАТ «Київський 

вітамінний завод», 

Україна 

+ + + + + + + + 

Йодид-Фармак ВАТ «Фармак», 

Україна 
+ + + + + + + + 

Калію йодид ТОВ «Дослідний завод 

«ГНЦЛС», Україна 
+ - - - - - - - 

Калію йодид ПАТ «Монфарм», 

Україна 
+ + + + + + + + 

Йодбаланс Мерк КГаА, Німеччина + + + + + - - - 

Йодовітал 100 Юніфарм, Інк., США + + + + - + + + 

Йодовітал 200 Юніфарм, Інк., США + + + + - + + + 

Йодовітал Кідз Юніфарм, Інк., США + + + + - - + + 

Йодомарин 100 Берлін-Хемі АГ, 

Німеччина 
+ - + + + + + + 

Йодомарин 200 Берлін-Хемі АГ, 

Німеччина 
+ + + + + + + + 

Калію йодид Юнімед Фарма Лтд., 

Словацька Республіка 
+ - - - - - - - 

Загальна кількість лікарських препаратів 24 20 20 22 18 22 23 19 

 

ВООЗ вважає, що 80-90 % потреб охорони здоров'я можуть забезпечити 700-

800 найменувань ЛЗ. Тому застосування якісних, безпечних і недорогих препаратів 

допоможе знизити захворюваність, смертність у багатьох країнах. Перелік основних 

лікарських засобів ВООЗ має рекомендаційний характер і використовується за 

основу при складанні відповідних національних переліків (Заліська О.М., 2007). 

Ми провели аналіз наявності ЛП для лікування захворювань ЩЗ, що включені 

до Національного переліку ОЛЗ (Постанова Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2009 р. № 333) та ДФЛЗ (8-ий випуск) згідно Переліку ОЛЗ ВООЗ (19-ий 

випуск). 

Як можна побачити з таблиці 2, серед ЛЗ для лікування захворювань ЩЗ, що 

включені до Національного переліку ОЛЗ, відсутні рекомендації щодо застосування 

пропілтіоурацилу, наявні ЛЗ левотироксину та калію йодиду. За допомогою даного 

аналізу ми виявили, що в Національному переліку ОЛЗ вказані лише МНН 

препаратів та АТС-класифікація, а у Переліку ОЛЗ ВООЗ зазначається 

рекомендована форма випуску та дозування. 

 



 

 

Таблиця 2 

Наявність лікарських препаратів для лікування захворювань щитоподібної 

залози у Національному переліку ОЛЗ та ДФЛЗ відповідно  

Переліку ОЛЗ ВООЗ 

 
Перелік ОЛЗ 

ВООЗ 

Рекомендована 

ВООЗ форма 

випуску та 

дозування 

Наявність препаратів Наявність 

рекомендованої ВООЗ 

форми 

у Національному 

переліку ОЛЗ 

у ДФЛЗ 

 

випуску дозування 

Levothyroxine Таблетки:  

25 мкг, 50 мкг, 

100 мкг 

+ + + + 

Potassium iodide Таблетки: 60 мг + + + - 

Propylthiouracil  Таблетки: 50 мг - - - - 

 

Серед ЛЗ, що представлені у ДФЛЗ, тільки препарати левотироксину наявні у 

рекомендованій ВООЗ формі випуску та дозування. Повністю відсутні ЛП 

пропілтіоурацилу, а ЛЗ калію йодиду не мають відповідної форми дозування. 

На наступному етапі нами було проведено аналіз та порівняння БНФ (70-ий 

випуск) та ДФЛЗ (8-ий випуск).  

Аналізуючи БНФ ми звернули увагу на те, що ЛП сюди вносять тільки за 

оригінальною назвою, на відміну від ДФЛЗ, куди включають як оригінальні, так і 

генеричні препарати. Ціни на ЛЗ у БНФ вказані на усі ЛП за упаковку, у 

Державному формулярі вартість розраховують за визначену добову дозу. Засоби для 

лікування захворювань ЩЗ тиреоїдні гормони та антитиреоїдні засоби входять до 

розділу 6 (Ендокринологія), підрозділу 9 (захворювання щитоподібної залози), 

пункти 1. Антитиреоїдні засоби і 2. Тиреоїдні гормони. 

За даними рекомендацій БНФ, до препаратів тиреоїдних гормонів входять ЛЗ 

левотироксину натрію та ліотироніну натрію (відсутній у ДФЛЗ). 

До антитиреоїдних засобів у БНФ включені ЛП карбімазолу, 

пропілтіоурацилу, йоду. Дуже важливими є надані рекомендації для усунення 

тиреотоксичного кризу, які додані до цього розділу. Також у описі використання 

препаратів карбімазолу знаходиться застереження для лікарів стосовно обережності 

застосування даних ЛЗ через можливість побічних ефектів (нейтропенія, 

агранулоцитоз), та наданий детальний план дій для попередження негативних 

наслідків. 

У ДФЛЗ антитиреоїдні засоби представлені препаратами тіамазолу, який 

відсутній у переліку ОЛЗ ВООЗ, а також у БНФ. Ми вважаємо за необхідне 

включити у цю групу ЛЗ карбімазол, оскільки використання його супроводжується 

зменшенням побічних ефектів і зникненням наявних алергічних проявів, що 

дозволяє хворим продовжити лікування ДТЗ і домогтися розвитку клінічної та 

імунологічної ремісії. Терапевтичні ефекти карбімазолу і тіамазолу еквівалентні 

(Паньків В.І., 2013).  



 

 

Рекомендуємо включення пропілтіоурацилу до Національного переліку ОЛЗ, 

оскільки він належить до Переліку ОЛЗ ВООЗ та БНФ. Його використовують тільки 

у вагітних у першому триместрі і в разі непереносимості тіамазолу у пацієнтів, які 

відмовляються від інших методів лікування (Bahn R.S., 2011).  

Ми також пропонуємо об’єднання пунктів 7.3.2 та 7.3.3 ДФЛЗ у загальний 

пункт «Антитиреоїдні засоби» у відповідності до БНФ та враховуючи наявність 

лише однієї позиції (калію йодид) в п. 7.3.3. 

У четвертому розділі «Обгрунтування використання лікарських засобів 

для профілактики та лікування захворювань щитоподібної залози» наведено 

дані проведеної експертної оцінки призначень ЛП лікарями-ендокринологами 

Тернопільської області та встановлення їх економічної доступності для 

профілактики та лікування захворювань ЩЗ.  

Метод експертних оцінок базується на комплексі логічних та математично-

статистичних аналізів, які дозволяють звести індивідуальні думки експертів у 

колективну (Левицька О.Р., 2011; Завгородня Т.П., 2014). Проаналізована 

інформація є основою для прийняття рішень. Об’єктом дослідження ми обрали 

первинну інформацію з анкет експертних оцінок. 

Інструментом експертної оцінки ЛЗ для лікування захворювань ЩЗ була 

спеціально розроблена анкета, що включала такі розділи:  інструкцію по 

заповненню анкети; професійні дані експерта; відомості про частоту призначення 

конкретних ЛЗ; оцінку значущості функціональних та інших якостей ЛЗ; оцінку 

джерел інформації. 

Інструментом забезпечення правильного призначення й використання ліків є 

формулярна система.  А досвід багатьох країн свідчить і про те, що впровадження 

ФС у практику роботи закладів охорони здоров’я дозволяє економити кошти, що 

витрачаються на фармакотерапію (Морозов А., 2011). Тому вибір ЛЗ, які було 

включено в анкету, ґрунтувався на основі ДФЛЗ (випуск шостий), що містив 

35 асортиментних позицій препаратів з урахуванням доз випуску.  

У ролі експертів виступило 35 лікарів-ендокринологів різних лікувально-

профілактичних закладів Тернопільської області. 

На основі анкетування було проаналізовано професійні дані експертів. 

Найбільшу питому вагу становлять експерти зі стажем практичної роботи понад 

10 років (74,29 %). Переважна більшість опитаних мають кваліфікаційні категорії, а 

частка спеціалістів, що мають вищу та першу категорію, становить 65,71 %. 

Для достовірної оцінки компетентності експертів розраховувались наступні 

коефіцієнти (Максимкина Е.А., 1999; Колкутин В.В., 2005): Кв – коефіцієнт 

використання номенклатури ЛЗ для лікування та профілактики захворювань ЩЗ;   

Кд – коефіцієнт набутого досвіду, що залежить від стажу роботи лікаря; Ккв – 

коефіцієнт кваліфікаційного рівня, що залежить від наявності кваліфікаційної 

категорії лікаря; Кк – загальний коефіцієнт компетентності.                                                                                  

Таким чином, коефіцієнт компетентності експертів залежить від стажу роботи, 

наявності кваліфікаційної категорії та ступеня використання номенклатури ЛЗ. 



 

 

На основі визначення коефіцієнта компетентності (Кк) у сформовану нами 

групу експертів увійшли анкети 30 спеціалістів (Кк ≥ 1,5).  

Наступним етапом дослідження був аналіз частоти призначень експертами ЛП 

для лікування та профілактики захворювань ЩЗ. 

Нами встановлено, що з 35 наведених в анкеті назв ЛП, лікарі використовують 

у своїй практиці 32 (91,4 %). При цьому тільки 20 ЛЗ призначають 30 % і більше 

експертів.  

Найбільший відсоток використання у практиці ендокринологів серед ЛЗ 

левотироксину натрію має L-Тироксин 50 Берлін-Хемі. Серед ЛП тіамазолу 

перевагу за загальною кількістю призначень отримали однаково Мерказоліл-

Здоров’я 5 мг та Тирозол 5 мг, проте останній застосовують частіше. З препаратів 

йоду (калію йодид) 83,3 % експертів надають перевагу ЛЗ Йодомарин 200. 

Експертам було запропоновано оцінити найважливіші для них властивості ЛЗ, 

які впливають на призначення. Лікарі виділили ефективність ЛЗ (83 %), далі – 

відсутність побічних дій (43 %). Престиж торгівельної марки відіграє найменше 

значення для ендокринологів (17 %). 

У результаті анкетування ми змогли виявити, які джерела інформації про ЛЗ 

використовують у своїй роботі лікарі-ендокринологи. 

Встановлено, що більшість лікарів надають перевагу інформації про ЛЗ з 

матеріалів науково-практичних конференцій та від медичних представників. 

Найменшу увагу ендокринологи приділяють ДФЛЗ. 

На основі аналізу проведеного анкетування експертів можна зробити 

висновок, що не повне використання номенклатури ЛЗ лікарями може бути 

спричинене недостатнім інформуванням про наявні ЛП на фармацевтичному ринку 

України.  

Якість лікування та профілактики таких соціально значущих захворювань, як 

патологія щитоподібної залози, багато у чому залежить від доступності ЛЗ. Тому 

наступним етапом нашого дослідження був аналіз цінової кон’юнктури ЛП. 

Ціна є одним з найважливіших елементів комплексу маркетингу, оскільки 

вона визначає грошову вартість товару. 

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, доступність лікарських засобів є 

основним фактором, що визначає доступність системи охорони здоров’я для 

пацієнта (Чумак В.Т., 2008).  

Ми визначили доступність ЛЗ для лікування та профілактики захворювань 

ЩЗ. Для цього розрахували коефіцієнти доступності (Kд) (Громовик Б.П., 2008; 

Довгун С.С., 2012), враховуючи реальний рівень платоспроможності споживачів, а 

саме: працюючих (Кд 1), інвалідів ІІ групи (Кд 2) та інвалідів ІІІ групи (Кд 3). 

Модуль зазначеного коефіцієнта показує доступність ЛП. Чим більше 

значення коефіцієнта, тим доступнішим для споживача є ЛП на ринку       

(Громовик Б.П., 2008). 

У процесі досліджень були використані дані прайс-листів щотижневика 

«Аптека» станом на серпень 2014 року та жовтень 2016 року. Середня заробітна 



 

 

плата згідно з Державною службою статистики України становила 3370 грн. у 

2014 році та 5350 грн. у 2016. 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», соціальна допомога інвалідам 

ІІ групи нараховується у розмірі 80 % від прожиткового мінімуму та 60 % – 

інвалідам ІІІ групи. У серпні 2014 року прожитковий мінімум становив 1218 грн., а 

у жовтні 2016 – 1450 грн. 

Встановлено значне зростання цін на ЛЗ в 2016 році, у порівнянні з 2014. У 

зв’язку з цим, спостерігалось зниження Кд препаратів у всіх споживчих категоріях. 

Провівши аналіз коефіцієнту доступності препаратів левотироксину натрію, 

ми встановили, що у 2014 році Кд ЛЗ  знаходився в інтервалі від 0,989 до 0,998 для 

працюючих пацієнтів, а для хворих із 2 та 3 групою інвалідності, Кд становив 

0,987-0,998 та 0,983-0,997 відповідно. У 2016 році спостерігається значне зростання 

цін на ЛЗ та зменшення доступності для споживачів: Кд від 0,988 до 0,998 для 

працюючих пацієнтів та 0,947-0,993 і 0,929-0,990 для хворих із 2 та 3 групою 

інвалідності відповідно. 

Ми визначили найдоступніші препарати левотироксину натрію з різним 

вмістом діючої речовини: 25 мкг, 50 мкг і 100 мкг – L-Тироксин-Фармак 

(ВАТ «Фармак», м. Київ, Україна), 75 мкг, 125 мкг і 150 мкг – Еутирокс (Мерк 

КгаА, Німеччина). 

При аналізі цінової кон’юнктури ринку ЛП тіамазолу ми встановили, що Кд 

лікарських засобів знаходився в інтервалі від 0,971 до 0,995 для працюючих 

пацієнтів у 2014 році, та 0,977-0,994 у 2016 році. При визначенні доступності ЛЗ 

для хворих із 2 та 3 групою інвалідності Кд у 2014 році становив 0,964-0,994 та 

0,952-0,992 відповідно. У 2016 році Кд ЛП тіамазолу для пацієнтів із 2 та 3 групою 

інвалідності був 0,893-0,972 та 0,858-0,963 відповідно.  

Найдоступнішим препаратом тіамазолу для споживачів є Мерказоліл-

Здоров’я (ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», м.Харків, Україна) з вмістом 

діючої речовини 5 мг.  

Провівши аналіз цінової кон’юнктури ринку препаратів калію йодиду, ми 

встановили, що Кд лікарських засобів знаходився в інтервалі від 0,990 до 0,999 для 

працюючих пацієнтів у 2014 році та 0,989-0,999 у 2016 році. При визначенні 

доступності ЛЗ для хворих із 2 та 3 групою інвалідності Кд становив 0,988-0,999 та 

0,984-0,999 відповідно. У 2016 році Кд ЛП калію йодиду для пацієнтів із 2 та 

3 групою інвалідності був 0,951-0,998 та 0,935-0,997 відповідно.  

При аналізі ЛП калію йодиду, ми встановили, що найдоступніші лікарські 

засоби зі вмістом діючої речовини 100 мкг та 200 мкг – Йодид-Фармак 

(ВАТ «Фармак», м. Київ, Україна), 250 мкг – Калію-Йодид (ПАТ «Монфарм», 

м.Монастирище, Черкаська обл., Україна), 1 мг – Антиструмін-Дарниця (ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця», м.Київ, Україна). 



 

 

У п’ятому розділі «Фармакоекономічна оцінка витрат на лікування 

патології щитоподібної залози» наведено дані проведеного ФЕА лікування хворих 

на гіпотиреоз та ДТЗ в умовах ендокринологічного відділення, на базі КЗ ТОР 

«Тернопільська університетська лікарня». 

Для оцінки вартості надання медичної допомоги хворим на гіпотиреоз був 

використаний метод ФЕА «загальна вартість захворювання». Нами були проведені 

розрахунки таких витрат: витрати на виконання лабораторних методів аналізу; 

витрати на виконання інструментальних методів дослідження; витрати на 

медикаментозне лікування; консультації лікарів; витрати на перебування хворого в 

стаціонарі. 

Аналіз непрямих витрат не проводився, оскільки наші дослідження були 

ретроспективними і передбачали роботу з індивідуальними картами хворих.  

При визначенні прямих витрат на медичні послуги в грошовому еквіваленті 

ми використовували тарифи на медичні послуги, які діяли у КЗ ТОР «Тернопільська 

університетська лікарня». При визначенні  розміру прямих витрат на ЛЗ 

використано дані прайс-листів щотижневика «Аптека».  

У ході дослідження встановлено, що серед обстежених було 23 (28,4%) 

чоловіки і 58 (71,6%) жінок віком від 19 до 77 років (46,86±10,03). Усі пацієнти 

потрапляли в стаціонар у стадії медикаментозної субкомпенсації. Середня 

тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі становила 10,77±1,95 дні. 

Проведений аналіз показав, що всім хворим під час їхнього перебування у 

ендокринологічному відділенні проводилось обстеження із використанням 

лабораторних та інструментальних методів дослідження.  

Нами проаналізована загальна кількість та вартість лабораторних обстежень 

пацієнтів, які лікувались з приводу гіпотиреозу. Отримані результати вказують на 

те, що лише дослідження концентрації тиреортопного гормону (ТТГ), визначення 

рівня глюкози в крові, загальний аналіз крові і сечі було зроблено всім хворим. 

Решта лабораторних досліджень виконувались вибірково, за потреби. У більшості 

випадків це пояснювалось наявністю ускладнень основного захворювання та 

супутніми патологіями.  

При обчисленні витрат на лабораторні обстеження встановлено, що 

найдорожчими були дослідження гормонів. 

Нами проаналізована загальна кількість та вартість інструментальних 

обстежень пацієнтів, які лікувались з приводу гіпотиреозу. Середня вартість 

досліджень у розрахунку на одного хворого становить 56,98 грн. 

Аналогічним чином було проаналізовано вартість консультацій спеціалістів, 

що становила 75,99 грн. у розрахунку на одного хворого. 

При визначенні розміру прямих витрат на ЛЗ ми встановили, що найбільше 

коштів було витрачено на лікування ускладнень, пов’язаних із основним 

захворюванням – гіпотиреозом (табл. 3).  

Середня вартість медикаментозної терапії в розрахунку на одного хворого 

склала 533,91 грн. 

 



 

 

Таблиця 3 

Витрати на медикаментозне лікування основного і супутніх захворювань 

 
Медикаментозне лікування Вартість у розрахунку на усіх 

хворих (n=81), грн. 

Вартість у розрахунку на 

одного хворого, грн. 

Основне захворювання 419,23 5,18 

Ускладнення основного 

захворювання 

31457,68 388,37 

Супутні захворювання 11369,25 140,36 

Всього 43246,16 533,91 

 

Загальна вартість перебування хворих у стаціонарі становила 75294,36 грн., 

тобто в середньому 929,56 грн. на одного пацієнта за курс лікування. 

Після підрахунків усіх прямих витрат ми визначили, що повна вартість 

захворювання на гіпотиреоз одного пацієнта в умовах стаціонару становить 

2014,41 грн. за курс лікування. 

У структурі вартості надання медичної допомоги хворим на гіпотиреоз в 

умовах ендокринологічного відділення найбільш значними є витрати на придбання 

ЛЗ та перебування пацієнтів у стаціонарі. Наявність ускладнень основного 

захворювання суттєво збільшує затрати на ЛП. 

Основним методом лікування будь-якої форми гіпотиреозу є замісна терапія 

препаратами тиреоїдних гормонів, що проводиться довічно (Камінський О.В., 2015). 

У зв’язку з цим ми вирішили провести ФЕА «мінімізація вартості», що допоможе 

хворим зменшити витрати.  

Аналіз медичних карт 81 хворого на гіпотиреоз, які лікувалися в 

ендокринологічному відділенні КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», 

показав, що усі пацієнти отримували замісну терапію препаратами левотироксину в 

дозі 1,7-1,8 мкг/кг маси тіла. З них 74 хворих лікувалися вітчизняним препаратом   

L-Тироксин (ВАТ «Фармак», Україна), а 7 – приймали Еутирокс («Merck KgaA» для 

«Nycomed», Німеччина). 

Дані щодо витрат на ЛЗ при лікуванні гіпотиреозу було проаналізовано станом 

на жовтень 2012 року, а також, враховуючи економічну ситуацію в Україні, 

розраховано ціни на ЛЗ у серпні 2014 року та жовтні 2016 року на основі бази 

Моріон (середньозважені роздрібні ціни). Були враховані всі форми випуску ЛП. 

Визначена добова доза для фармакотерапії препаратами левотироксину становить 

150 мкг (ДФЛЗ). Результати розрахунків представлено у табл. 4. 

У результаті проведеного ФЕА (табл. 4) медикаментозної терапії хворих на 

гіпотиреоз на основі методу «мінімізація вартості» ми встановили, що лікування 

вітчизняним препаратом L-Тироксин у розрахунку на 1 рік замісної терапії для 

одного пацієнта буде коштувати значно дешевше у порівнянні з використанням 

Еутироксу. 

 

 

 



 

 

Таблиця 4 

Витрати на лікарські засоби при лікуванні гіпотиреозу препаратами 

левотироксину 

 
Параметри L-Тироксин Еутирокс 

Форма випуску Табл. 

25 

мкг, 

№ 50 

Табл. 

50 

мкг, 

№ 50 

Табл. 

100 

мкг, 

№ 50 

Табл. 

25 мкг, 

№ 100 

Табл. 

50 мкг, 

№ 100 

Табл. 

75 

мкг, 

№ 

100 

Табл. 

100 

мкг, 

№ 

100 

Табл. 

125 

мкг, 

№ 

100 

Табл. 

150 

мкг, 

№ 

100 
Середня 

ціна ЛП, 

грн.  

2012 р. 5,46 8,53 10,87 38,34 47,61 46,02 55,56 61,20 61,14 

2014 р. 8,04 12,59 15,80 47,94 59,24 55,81 72,09 73,17 78,97 

2016 р. 14,75 22,83 28,19 89,02 112,83 112,23 128,14 140,58 141,30 

Вартість 

добової 

дози, грн. 

2012 р. 0,65 0,51 0,33 2,30 1,43 0,92 0,83 0,73 0,61 

2014 р. 0,96 0,75 0,48 2,88 1,78 1,12 1,08 0,88 0,79 

2016 р. 1,77 1,37 0,85 5,34 3,38 2,24 1,92 1,69 1,41 

Річна 

вартість 

лікування, 

грн. 

2012 р. 237,25 186,15 120,45 839,50 521,95 335,80 302,95 266,45 222,65 

2014 р. 350,40 273,75 175,20 1051,20 649,70 408,80 394,20 321,20 288,35 

2016 р. 646,05 500,05 310,25 1949,10 1233,70 817,60 700,80 616,85 514,65 

 

Таким чином, результати роботи вказують на доцільність використання 

препарату L-Тироксин виробництва ВАТ «Фармак» (Україна) у замісній терапії 

гіпотиреозу. 

Для оцінки вартості надання медичної допомоги хворим на ДТЗ був 

використаний метод ФЕА «загальна вартість захворювання». Нами були проведені 

розрахунки таких витрат: витрати на виконання лабораторних методів аналізу; 

витрати на виконання інструментальних методів дослідження; витрати на 

медикаментозне лікування; консультації лікарів; витрати на перебування хворого в 

стаціонарі. 

У ході дослідження встановлено, що серед обстежених було 11 (21,15 %) 

чоловіків і 41 (78,85 %) жінка віком від 20 до 65 років (46,88±8,9). Усі пацієнти 

потрапляли в стаціонар у стадії медикаментозної субкомпенсації. Середня 

тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі становила 10,67±2,07 дні. 

Проведений аналіз показав, що всім хворим під час їхнього перебування у 

ендокринологічному відділенні було проведено обстеження з використанням 

лабораторних та інструментальних методів дослідження.  

При обчисленні витрат на лабораторні обстеження встановлено, що 

найдорожчими були дослідження гормонів. 

Нами проаналізована загальна кількість та вартість інструментальних 

обстежень пацієнтів, які лікувались з приводу ДТЗ та встановлено, що середня 

вартість досліджень в розрахунку на одного хворого становить 53,54 грн. 

Аналогічним чином було проаналізовано вартість консультацій спеціалістів, 

що становила 74,96 грн. у розрахунку на одного хворого. 



 

 

При визначенні розміру прямих витрат на ЛЗ ми встановили, що найбільше 

коштів було витрачено на лікування ускладнень, пов’язаних із основним 

захворюванням (табл. 5).  

Середня вартість медикаментозної терапії у розрахунку на одного хворого 

склала 457,86 грн. 

Загальна вартість перебування хворих у стаціонарі становила 47888,36 грн., 

тобто в середньому 920,93 грн. на одного пацієнта за курс лікування. 

 

Таблиця 5 

Витрати на медикаментозне лікування основного і супутніх захворювань 

 
Медикаментозне лікування Вартість у розрахунку на усіх 

хворих (n=52), грн. 

Вартість у розрахунку на 

одного хворого, грн. 

Основне захворювання 2887,27 55,52 

Ускладнення основного 

захворювання 

15860,39 305,01 

Супутні захворювання 5061,34 97,33 

Всього 23809,00 457,86 

 

Після підрахунків усіх прямих витрат ми визначили, що повна вартість 

захворювання на ДТЗ одного пацієнта в умовах стаціонару становить 1915,02 грн. за 

курс лікування, що значно перевищує встановлений прожитковий мінімум в 

Україні. 

У структурі вартості надання медичної допомоги хворим на ДТЗ в умовах 

ендокринологічного відділення найбільш значними є витрати на придбання ЛЗ та 

перебування пацієнтів у стаціонарі. Наявність ускладнень основного захворювання 

суттєво збільшує затрати на лікарські препарати. 

Консервативний метод лікування ДТЗ має як переваги, так і недоліки. До 

перших відносяться: неінвазивний метод, легко коригується, гіпотиреоз виникає 

рідко, можна застосовувати у дітей і вагітних. Головним недоліком є тривале 

лікування (1,5-2 роки) (Камінський О.В., 2015). У зв’язку з цим, виявлено 

необхідність проведення ФЕА «мінімізація вартості» медикаментозної терапії ДТЗ. 

Проаналізовано медичні картки 52 хворих на ДТЗ, які лікувалися в стаціонарі 

ендокринологічного відділення КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня». 

Усі пацієнти отримували тиреостатичну терапію препаратами тіамазолу у добових 

дозах відповідно стандартам лікування – 20-30 мг/добу. З них 2 пацієнти 

отримували медикаментозну терапію ЛЗ Метизол (Ай-Сі-Ен Польфа Жешув, 

Польща), 13 хворих лікувались вітчизняним препаратом Мерказоліл, 

(ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна), а 37 – приймали Тирозол 

(«Merck KgaA» для «Nycomed», Німеччина). 

Дані щодо витрат на ЛЗ для фармакотерапії ДТЗ було проаналізовано станом 

на жовтень 2012 року, а також, враховуючи економічну ситуацію в Україні, 

розраховано ціни на ЛЗ у серпні 2014 року та жовтні 2016 року на основі бази 

Моріон (середньозважені роздрібні ціни). Були враховані всі форми випуску ЛП. 



 

 

Визначена добова доза для лікування препаратами тіамазолу становить 10 мг 

(ДФЛЗ). Результати розрахунків представлено у табл. 6.  

У результаті проведеного ФЕА медикаментозної терапії хворих на ДТЗ за 

допомогою методу «мінімізація вартості» ми встановили, що вартість лікування 

вітчизняним препаратом Мерказоліл у розрахунку, в середньому, на 1 рік 

тиреостатичної терапії одного пацієнта буде коштувати значно дешевше у 

порівнянні з використанням Тирозолу. Витрати на фармакотерапію Метизолом були 

помірно більшими від українського ЛЗ у 2012 та 2014 роках, проте, у 2016 році 

даний ЛЗ відсутній у ДРЛЗ. 

 

Таблиця 6 

Витрати на лікарські засоби при лікуванні дифузного токсичного зобу 

препаратами тіамазолу 

 
Параметри Мерказоліл Метизол Тирозол 

Форма випуску Табл. 5 мг,  

№ 100 

Табл. 5 мг,  

№ 50 

Табл. 5 мг,  

№ 50 

Табл. 10 мг, № 

50 

Середня ціна 

ЛП, грн. 

2012 р. 28,95 24,40 67,27 109,94 

2014 р. 54,50 40,50 99,71 162,38 

2016 р. 106,63 відс. у ДРЛЗ 130,46 205,69 

Вартість 

добової дози, 

грн. 

2012 р. 0,58 0,98 2,69 2,20 

2014 р. 1,09 1,62 3,99 3,29 

2016 р. 2,13 відс. у ДРЛЗ 5,22 4,11 

Річна вартість 

лікування, грн.  

2012 р. 211,70 357,70 981,85 803,00 

2014 р. 397,85 591,30 1456,35 1200,85 

2016 р. 777,45 відс. у ДРЛЗ 1905,30 1500,15 

 

Таким чином, результати роботи вказують на доцільність використання 

препарату Мерказоліл, виробництва ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» 

(Україна) у тиреостатичній терапії дифузного токсичного зобу. 

Перспективним є проведення фармакоекономічних досліджень інших 

захворювань ЩЗ і впровадження на цій основі у лікувальну практику оптимальних 

за своєю ефективністю та економічністю програм їхньої діагностики, лікування та 

профілактики. 

 

ВИСНОВКИ 

Теоретично обґрунтовано та представлено вирішення конкретного наукового 

завдання – оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих з патологією 

щитоподібної залози шляхом аналізу стану надання їм медичної допомоги, 

вивчення ринку лікарських препаратів, що використовуються, для профілактики та 

лікування захворювань щитоподібної залози, встановлення факторів, що впливають 

на призначення фармакотерапії, а також оцінки економічної доступності цих 

лікарських засобів. Опрацьовано методики фармакоекономічного аналізу «загальна 

вартість захворювання» та «мінімізація вартості» при лікуванні гіпотиреозу і 



 

 

дифузного токсичного зобу та підготовлено інформаційне забезпечення для 

фахівців медицини і фармації. 

1. Встановлено, що станом на травень 2016 року в Україні зареєстровано 

чотири лікарські засоби за міжнародною непатентованою назвою, у вигляді 20 

торгових назв, для лікування та профілактики захворювань щитоподібної залози. Ці 

препарати представлені 36 асортиментними позиціями з урахуванням доз їх 

випуску. Результати динаміки асортименту лікарських засобів, що входили до 

Державного формуляру лікарських засобів восьми випусків, засвідчили незначне 

зростання асортименту лікарських препаратів для лікування захворювань 

щитоподібної залози в Державному формулярі четвертого, шостого та сьомого 

випусків, а в другому, третьому, п’ятому та восьмому – зниження порівняно з 

попередніми (ланцюгові коефіцієнти оновлення асортименту склали 0,67, 0,90, 1,10, 

0,64, 1,10, 1,05 та 0,65). Внесення та виключення торгових назв може бути 

пов’язане із закінченням дії реєстраційного свідоцтва чи новою реєстрацією 

лікарського препарату. 

2. Унаслідок порівняльного аналізу Державного формуляру лікарських 

засобів з Британським національним формуляром, рекомендовано включити 

антитиреоїдні препарати карбімазолу до Державного формуляру лікарських 

засобів, оскільки, за даними Британського національного формуляру, його 

використання супроводжується зменшенням побічних ефектів і зникненням 

наявних алергічних проявів, що дозволяє хворим продовжити лікування дифузного 

токсичного зобу і домогтися розвитку клінічної та імунологічної ремісії. 

Терапевтичні ефекти карбімазолу і тіамазолу еквівалентні. Враховуючи наявність 

лише однієї позиції (калію йодид) у пункті 7.3.3 Державного формуляру лікарських 

засобів, запропоновано об’єднати його з пунктом 7.3.2 («Антитиреоїдні засоби») у 

відповідності до Британського національного формуляру. 

3. Внаслідок порівняльного аналізу Національного переліку основних 

лікарських засобів з Переліком основних лікарських засобів ВООЗ рекомендовано 

включити препарати пропілтіоурацилу до Національного переліку, оскільки він 

належить до Переліку основних лікарських засобів ВООЗ та Британського 

Національного формуляру. Специфіка застосування цього лікарського препарату 

підкреслює його важливість для суспільства – використання тільки у вагітних у 

першому триместрі і в разі непереносимості тіамазолу у пацієнтів, які 

відмовляються від інших методів лікування. На етапі формування нової версії 

Національного переліку основних лікарських засобів необхідно зазначати дані про 

рекомендовану форму випуску та дозування у відповідності до Переліку основних 

лікарських засобів ВООЗ. 

4. За результатами експертної оцінки лікарів-ендокринологів 

Тернопільської області встановлено, що більше 30 % експертів використовують у 

своїй практиці лише 57 % номенклатури з Державного формуляру лікарських 

засобів для профілактики та лікування захворювань щитоподібної залози. Більшість 

лікарів надають перевагу інформації про лікарські засоби з матеріалів науково-

практичних конференцій та від медичних представників. Найменшу увагу 



 

 

ендокринологи приділяють Державному формуляру лікарських засобів. Неповне 

використання номенклатури лікарських засобів лікарями може бути спричинене 

недостатнім інформуванням про наявні лікарські препарати на фармацевтичному 

ринку України.  

5. При вивченні економічної доступності лікарських засобів для лікування 

захворювань щитоподібної залози встановлено значне зростання цін на ЛЗ в 

2016 році у порівнянні з 2014; у зв’язку з цим спостерігалось зниження коефіцієнту 

доступності лікарських препаратів у всіх споживчих категоріях. Станом на жовтень 

2016 року коефіцієнт доступності лікарських засобів левотироксину натрію 

знаходився в інтервалі від 0,988 до 0,998 для працюючих пацієнтів, для хворих із 

2 та 3 групою інвалідності коефіцієнт доступності становив 0,947-0,993 та 0,929-

0,990 відповідно. Найдоступніші препарати левотироксину натрію з різним вмістом 

діючої речовини: 25 мкг, 50 мкг і 100 мкг – L-Тироксин-Фармак (ВАТ «Фармак», 

Україна), 75 мкг, 125 мкг і 150 мкг – Еутирокс (Мерк КгаА, Німеччина). Коефіцієнт 

доступності лікарських засобів тіамазолу знаходиться в інтервалі від 0,977 до 0,994 

для працюючих пацієнтів, для хворих із 2 та 3 групою інвалідності він становив 

0,893-0,972 та 0,858-0,963 відповідно. Найдоступнішим препаратом тіамазолу для 

споживачів є Мерказоліл-Здоров’я (ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», 

Україна) із вмістом діючої речовини 5 мг. Коефіцієнт доступності лікарських 

засобів калію йодиду знаходиться в інтервалі від 0,989 до 0,999 для працюючих 

пацієнтів, для хворих із 2 та 3 групою інвалідності він становив 0,951-0,998 та 

0,935-0,997 відповідно. Найдоступніші лікарські засоби зі вмістом діючої речовини 

100 мкг та 200 мкг – Йодид-Фармак (ВАТ «Фармак», Україна), 250 мкг – Калію-

Йодид (ПАТ «Монфарм», Україна), 1 мг – Антиструмін-Дарниця 

(ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна). 

6. Використовуючи метод фармакоекономічного аналізу «загальна 

вартість захворювання», після підрахунків усіх прямих витрат встановлено, що 

станом на жовтень 2012 року повна вартість захворювання на гіпотиреоз одного 

пацієнта в умовах стаціонару складала 2014,41 грн., а лікування дифузного 

токсичного зобу коштувало 1915,02 грн. за курс лікування. У структурі вартості 

надання медичної допомоги хворим на гіпотиреоз найбільш значними є витрати на 

виконання лабораторних методів аналізу (22,3 %), придбання лікарських засобів  

(21 %) та перебування пацієнтів у стаціонарі (49,60 %). При аналізі структури 

прямих витрат на лікування дифузного токсичного зобу, було встановлено, що 

найбільш значними є витрати на придбання лікарських засобів (23,91 %) та 

перебування пацієнтів у стаціонарі (48,09 %). Наявність ускладнень основного 

захворювання суттєво збільшує затрати на лікарські препарати. 

7. На основі проведеного фармакоекономічного аналізу «мінімізація 

вартості» можна рекомендувати лікарський засіб L-Тироксин, виробництва ВАТ 

«Фармак» (Україна) для замісної терапії препаратами тиреоїдних гормонів, та 

лікарський засіб Мерказоліл виробництва ТОВ «Фармацевтична компанія 

«Здоров’я» (Україна) для тиреостатичної терапії дифузного токсичного зобу. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Вадзюк Ю.С. Оптимізація фармацевтичного забезпечення хворих з 

патологією щитоподібної залози. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за 

спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи і 

судова фармація. – Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького, Міністерство охорони здоров’я України, Львів, 2017. 



 

 

Дисертація присвячена оптимізації системи спеціалізованої фармацевтичної 

допомоги, і, зокрема, лікарського забезпечення пацієнтів із патологією 

щитоподібної залози (ЩЗ) з обґрунтуванням стандарту інформації про лікарські 

засоби (ЛЗ), при  перевиданні Державного формуляра лікарських засобів (ДФЛЗ) в 

Україні. 

Уперше проаналізовано динаміку включення/виключення ЛЗ для лікування 

захворювань ЩЗ до/з ДФЛЗ 8-ми випусків. Проведено порівняльний 

інформаційний аналіз ДФЛЗ з Британським національним формуляром, а також 

Перелік основних лікарських засобів (ОЛЗ) ВООЗ з Національним переліком ОЛЗ. 

Методом експертної оцінки встановлено, які чинники впливають на призначення 

лікарських препаратів для лікування захворювань ЩЗ лікарями-ендокринологами. 

Встановлено економічну доступність цих ЛЗ для пацієнтів. Проведена 

фармакоекономічна оцінка вартості терапії хворих на гіпотиреоз та дифузний 

токсичний зоб в умовах стаціонару. Методом «мінімізація вартості» визначено 

найдешевший спосіб фармакотерапії при захворюваннях ЩЗ. 

Ключові слова: фармацевтична допомога, маркетинговий аналіз, експертна 

оцінка, фармакоекономічний аналіз, захворювання щитоподібної залози, 

гіпотиреоз, дифузний токсичний зоб. 

  

АННОТАЦИЯ 

 

Вадзюк Ю.С. Оптимизация фармацевтического обеспечения больных с 

патологией щитовидной железы. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 15.00.01 – технология лекарств, организация фармацевтического 

дела и судебная фармация. – Львовский национальный медицинский университет 

имени Данила Галицкого, Министерство здравоохранения Украины, Львов, 2017. 

Диссертация посвящена оптимизации системы специализированной 

фармацевтической помощи и, в частности, лекарственного обеспечения пациентов 

с патологией щитовидной железы (ЩЖ) с обоснованием стандарта информации о 

лекарственных средствах (ЛС), при переиздании Государственного формуляра 

лекарственных средств (ГФЛС) в Украине. 

Впервые проанализирована динамика включения/исключения ЛС для лечения 

заболеваний ЩЖ в/из ГФЛС 8-ми выпусков. Проведен сравнительный 

информационный анализ ГФЛС с Британским национальным формуляром, а также 

Перечня основных лекарственных средств (ОЛС) ВОЗ с Национальным перечнем 

ОЛС. Методом экспертной оценки установлено, какие факторы влияют на 

назначение лекарственных препаратов для лечения заболеваний ЩЖ врачами-

эндокринологами. Установлено экономическую доступность этих ЛС для 

пациентов. Проведена фармакоэкономическая оценка стоимости терапии больных 

гипотиреозом и диффузным токсическим зобом в условиях стационара. Методом 

«минимизация стоимости» определен наиболее дешевый способ фармакотерапии 

при заболеваниях ЩЖ. 



 

 

Ключевые слова: фармацевтическая помощь, маркетинговый анализ, 

экспертная оценка, фармакоэкономический анализ, заболевания щитовидной 

железы, гипотиреоз, диффузный токсический зоб. 

 

SUMMARY 

 

Vadziuk Y. Optimization of pharmaceutical provision for patients with 

thyroid pathologies. – Manuscript. 

The thesis for obtaining the degree of Candidate of Pharmaceutical Sciences      

(Ph. D.) by specialty 15.00.01 – drug technology, organization of pharmaceutical business 

and judicial pharmacy. – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of 

Health of Ukraine, Lviv, 2017.  

Dissertation is devoted to the optimization of specialized pharmaceutical care 

system and medicinal provision of patients with disorders of thyroid gland (TG) with 

justification of standard information about medicines for next edition of Ukrainian 

National formulary (UNF). 

Thesis structure is outlined in these chapters: market analysis of medicines for 

treatment of thyroid diseases; comparative study of medicines included to the National 

List of Essential Medicines (LEM) and UNF with international guidelines; expert 

evaluation of drugs prescriptions by doctors and factors influencing them; analysis of 

economic affordability of drugs for treatment and prevention of TG diseases; analysis of 

real data of healthcare provision for patients who where treated in endocrinological 

department of Ternopil regional hospital and application of pharmacoeconomic analysis 

cost of illness (COI) and cost-minimization analysis (CMA) for treatment of diffuse toxic 

goiter (DTG) and hypothyroidism.  

It was found that as of May 2016 in Ukraine were registered four drugs by INN as 

20 trade names for treatment and prevention of thyroid diseases. These drugs presented 

by 36 assortment positions considering doses of their release. The results of drugs 

dynamic range included in eight issues of UNF showed a slight increase in range of 

medicines for treatment of thyroid disease in fourth, sixth and seventh editions of UNF, 

and in second, third, fifth and eighth – decrease compared to previous ones. Inclusion or 

exclusion of trade names may be associated with termination of registration certificate or 

registration of a new drug. 

As a result of comparative analysis of UNF with British National formulary (BNF), 

it is recommended to include antithyroid drug Carbimazole to UNF because, according to 

BNF, its use is accompanied by a decrease of side effects and disappearance of existing 

allergic symptoms, which allows patients to continue treatment of DTG and achieve 

clinical and immunological remission. Therapeutic effects of Carbimazole and 

Thiamazole are equivalent. Given the presence of only one position (Potassium iodide) in 

paragraph 7.3.3 of UNF it is proposed to combine it with paragraph 7.3.2 («antithyroid 

drugs») in accordance to BNF. 

Based on comparative analysis of National LEM with the WHO LEM it is 

recommended to include Propylthiouracil to National LEM. The specific of this drug 



 

 

application underlines its importance for society – only use in pregnant women in first 

trimester and in case of Thiamazole intolerance in patients who refuse other treatments. 

At the stage of formation of a new version of National LEM it is necessary to specify 

information about recommended form of release and dosage according to WHO LEM. 

Expert evaluation of Ternopil region endocrinologists showed that more than 30 % 

of experts are using in their practice only 57 % of drugs nomenclature from UNF for 

treatment of thyroid disease. Most doctors prefer information about medicines from 

materials of scientific conferences and from medical representatives. The least attention is 

paid to UNF. Partial use of drugs nomenclature by doctors can be caused by the lack of 

information about available medicines on pharmaceutical market of Ukraine.  

Analyzing economic affordability of drugs for treatment of thyroid disease it was 

found significant price increases for drugs in 2016 compared to 2014; therefore it was 

observed lower affordability of medicines in all consumer categories. In October 2016 

coefficient of affordability of Levothyroxine sodium drugs was in the range from 0.988 to 

0.998 for working patients, for patients with 2
nd

 and 3
rd

 group of disability it was 0,947-

0,993 and 0,929-0,990. The most affordable Levothyroxine sodium drug with different 

content of active substance: 25 mg, 50 mg and 100 mg is L-Thyroxine-Farmak (JSC 

«Farmak» Ukraine), 75 mcg, 125 mcg and 150 mcg – Eutyroks (Merck KhaA, Germany). 

The coefficient of affordability of Thiamazole medicines was in the range from 0.977 to 

0.994 for working patients, for patients with 2
nd

 and 3
rd

 group of disability it was 0,893-

0,972 and 0,858-0,963. The most affordable Thiamazole drug with 5 mg of active 

substance is Merkazolil-Zdorovia (LLC «Pharmaceutical company «Zdorovia», Ukraine). 

The coefficient of affordability of Potassium iodide medicines was in the range from 

0.989 to 0.999 for working patients, for patients with 2
nd

 and 3
rd

 group of disability it was 

0,951-0,998 and 0,935-0,997. The most affordable Potassium iodide medicines with 

content of active substance 100 mg and 200 mg – Iodide-Farmak (JSC «Farmak» 

Ukraine), 250 mg – Potassium-Iodide (PJSC «Monfarm», Ukraine), 1 mg – Antystrumin-

Darnitsa (JSC «Pharmaceutical firm «Darnitsa», Ukraine).  

COI study showed that as of October 2012 total cost of hypothyroidism for one in-

patient was 2,014.41 UAH. COI of DTG for one in-patient treatment was 1,915.02 UAH. 

In hypothyroidism COI structure the most significant were costs of laboratory analysis 

(22.3%), medicines (21%) and patients stay in hospital (49.60%). In DTG COI structure 

the most significant were costs of drugs (23.91%) and patients stay in hospital (48.09%). 

Presence of underlying disease complications significantly increases cost of medicines. 

Based on CMA we can recommend drug L-Thyroxine-Farmak (JSC «Farmak» 

Ukraine) for replacement therapy with thyroid hormones, and drug Merkazolil-Zdorovia 

(LLC "Pharmaceutical company «Zdorovia», Ukraine) for thyreostatic therapy of DTG. 

Keywords: pharmaceutical provision, marketing analysis, expert evaluation, 

pharmacoeconomic analysis, thyroid disease, hypothyroidism, diffuse toxic goiter. 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

БНФ – Британський Національний формуляр 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я  

ДРЛЗ – Державний реєстр лікарських засобів 

ДФЛЗ – Державний формуляр лікарських засобів 

ДТЗ – дифузний токсичний зоб  

КЗ ТОР – комунальний заклад Тернопільської обласної ради 

ЛЗ – лікарські засоби 

ЛП – лікарські препарати 

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я  

МТ – медичні технології 

МКХ – Міжнародна класифікація хвороб 

МНН – Міжнародна непатентована назва 

ОЛЗ – основні лікарські засоби 

ФЕ – фармакоекономіка  

ФЕА – фармакоекономічний аналіз 

ФС – формулярна система 

ЩЗ – щитоподібна залоза 

 


