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Ми хочемо запропонувати до вашої уваги концепцію електронного 
обліку та контролю ліків в лікувальних закладах,які купуються за 
державні кошти.Переваги концепції полягають у спрощенні  
списання введених паціентам ліків за допомогою створення 
електронного реєстру медикаментів,що в свою чергу допоможе 
знизити витрати на ведення рутинної документаціі.Спрощення 
контролю за обліком медикаментів придбанних за Державні 
кошти.Прозора база ліків та їх наявність в конкретний час он-
лайн,доступна для Громадян в режимі он-лайн. 
Зміст Концепції: 
1.Створення Програми 
2.Впровадження програми в тестовому режимі  для оцінки 
ефективності 
3. Винесення програми на розгляд до МОЗ України 
4.Росповсюдження програми по Лікувальним Закладам в різних 
регіонах країни 
5.Офіційне впровадження програми,та перехід від рутинного обліку 
ліків на паперах 
 
 



Ми вирішили розробити дану концепцію, 
подивившись на досвід Скандинавських 
країн в цьому напрямку. 
 
На території Швеції та Норвегії вже більше 10-ти років облік та 
контроль медикаментів проводиться за допомогою ПК,без 
використання  журналів і рутинної писанини.Контроль за 
списанням та рухом ліків,придбанних за державні кошти,можливо 
проводити будь якими вищестоящими інстанціями за допомогою 
цифрового обліку.В свою чергу ми пропонуємо дещо 
модернізувати цей процес,розробити і розповсюдити програму,яка 
не тільки допоможе спростити облік та контроль за ліками,а також 
буде допомогати громадянам та суспільству в режимі он-лайн 
отримувати інформацію про наявність медикаментів в 
конкретному лікувальному закладі.Використовувати дану 
програму будь яка людина зможе як на ПК,так і на інших 
гаджетах,які в наш час дуже росповсюдженні. 
Українська Медицина повинна йти в ногу з часом…. 
 

 



№ 

н/п 

Складові концепції Зміст концепції 

1 Заохочення інтелекту людського 

ресурсу організації 

матеріальне нематеріаль

не 

організацій-

но-

функціонал

ьне 

           ------ Спеціалісти які 

мають навики 

роботи з ПК та 

представники 

ІТ компаній 

  

2 Критерії конкурентоспроможності 

людського ресурсу організації 

 Знання 

ПК,Диплом,Досвід,Кваліфікація,Володінн

я іноземними мовами 

3 Шляхи залучення фінансування: 

- державного фінансування  ----- ------ ------- 

- субсидій  ------------- ------------ ------------- 

- протекціонізму  Благодійні 

Фонди,Меце

нати 

 Волонтери,

Соціальні 

працівники 

  

4. Характеристика концепції  



4 Очікувані результати: 

 матеріальне нематеріальне організаційно -

функціональне 

- для персоналу організації          ----------------  Чиста і Прозора 

Репутація  

Персоналу ЛЗ 

 Спрощення 

обліку бюджетних 

ліків 

- для організації Зниження витрат 

на ведення обліку 

медикаментів. 

 Чиста і Прозора 

репутація ЛЗ. 

 Спрощення 

процедури 

щорічної закупівлі 

медикаментів за 

державні кошти 

- для громадян  ----------------------- Прозора довідка 

про наявність 

медикаментів в 

конкретному ЛЗ  

 Гарантія видачі 

ліків  

громадянам,які є в 

наявності в 

конкретному ЛЗ 

          

- для держави  Зниження 

вартості 

контролю над 

використання  

бюджетних ліків в 

регіонах 

 Стовідсотковий і 

прозорий 

контроль над 

цільовими 

закупками 

медикаменті в 

країні 

 -------------------- 

- для бізнесу  Прибуток від 

продажу  

програми 

 конкурс на 

розробку 

програми серед ІТ 

спеціалістів 

  

- для процесів євроінтеграції  -------------  Підйом до рівня 

ЄС 

 Управління за 

Євростандартами 

5 Соціальні завдання щодо прийняття 

громадськістю інформаційного с-

ва 

 Створення єдиноі системи реєстру та обліку ліків  в 

Україні. 



6 План дій:1)Створення та розробка програми 

контролю за обліком ліків,2)залучення 

інвестицій,3)технічна база 

Реалізація плану 

дій:1)Залучення осіб зі сфери 

ІТ-технологій,2)Залучення 

коштів за рахунок меценатів 

та волонтерів 

7 Контрольні показники реалізації 

плану дій у відповідності з 

властивостями регіону 

(організації) 

кількісні якісні інші 

60%  95%  5%  

8 Конструктивні блоки 

інформаційного суспільства 

інфраструкту

ри 

доступ до 

інформації і 

знань 

нарощування 

потенціалу 

 Електроний 

реєстр обліку 

та котролю за 

ліками 

 24-хгодинний 

доступ до 

переліку 

наявних ліків в 

конкретному 

ЛЗ 

 Зменщення 

часу та рівня 

коштів які 

витрачаються 

для контролю 

за переліком 

ліків 



9 Етапи та 

терміни 

прийняття та 

впровадження 

концепції 

етапи прийняття та впровадження 

концепції 

1.Створення Електронної Програми для 

контролю та обліку ліків за допомогою 

спеціалістів з сфери ІТ-технологій 

2.Залучення Волонтерів та Меценатів 

3.Створення Матеріально-Технічної 

бази 

4.Впровадження данної програми по 

всій теріторії країни 

терміни 

прийняття та 

впровадження 

концепції 

          1 рік 

зацікавлені 

сторони у 

прийнятті 

концепції 

Держава,МОЗ,К

ерівництво 

ЛЗ,Лікарі,Серед

ній медичний 

персонал,грома

дяни 

 

 

10   

Переваги даної концепції для:  

організації персоналу громадськості 

 Зменщення 

витрат коштів 

на контроль за 

обліком 

лікарських 

засобів,Зпрощ

ення контролю 

за ліками 

 Зменщення  

витрачання 

часу на 

зписання та 

облік 

лікарських 

засобів 

 Постійна 

проінформова

нність про 

наявність 

лікарських 

засобів в 

конкретному 

ЛЗ 



5. Законодавче та нормативно-правове 
забезпечення концепції 

Сучасне законодавство України,яке регулює відносини в 
суспільстві,безпосередньо пов’язано з впровадженням та використанням 
електронних технологій.Електронне урядування налічує близько півтори сотні 
нормативно-правових актів.Дана концепція електронного обліку та контроля 
за лікарськими засобами базується на наступних нормативно-правових актах: 
1.Конституція України 
2.Стратегія розвитку інформаційного суспільства 
3.Середньо та короткострокові програми розвитку інформаційного 
суспільства 
4.Національна стратегія розвитку України 
5.Закон про ‘’Персональні дані’’ 
6.Закон про ‘’Електронну торгівлю’’ 
7.Закон про ‘’Адміністративні послуги’’ 



6. Карта концепції 



7. Карта запровадження самої концепції 

 


