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СКОРОЧЕННЯ 
 

ВВП Валовий внутрішній продукт  

МСБ Малий та середній бізнес 

МОЗ Міністерство охорони здоров’я України  

НСЗУ Національна служба здоров’я України 

СК Страхова компанія 

США Сполучені Штати Америки 

CAGR Сукупний середньорічний темп зростання (Compound Annnual Growth Rate)  

СЕ Європейський сертифікат відповідності «Conformité Européenne»  

ELFA Асоціація лізингу обладнання та фінансів (Equipment leasing and finance 

association), США 

MEDICARE Програма страхування здоров’я по старості 

MedTech Europe  Європейська торгова асоціація. Від діагностики до лікування 

USAID Агентство США з міжнародного розвитку  

 

 

ГЛОСАРІЙ 

Д ерж авний гарантований пакет мед ичних послуг 1 – усі послуги, які надає лікар первинної 

медичної допомоги, на 100% гарантовані,  безкоштовні та оплачуються з державного бюджету.  
 

Заклад  охорони зд оров’я 2 – юридична особа будь-якої форми власності й організаційно-правової 

форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного 

обслуговування населення на підставі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних 

(фармацевтичних) працівників. 
 

Мед ичний пристрій (коротке визначення), визначення Всесв ітньої організац ії охорони 

зд оров 'я (WHO – World Health Organization )3 – виріб, інструмент, апарат або машина, що 

використовуються для профілактики, діагностики або лікування захворювання або хвороби, або для 

виявлення, вимірювання, відновлення, корекції або зміни структури або функції організму для певного 

медичного призначення. Як правило, призначення медичного пристрою не досягається за допомогою 

фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів. 
 

Мед ичне облад нання  – медичні пристрої, що потребують калібрування, технічного обслуговування, 

ремонту, навчання користувачів та виведення з експлуатації, якими зазвичай керують клінічні інженери. 

Медичне обладнання використовується для конкретних цілей діагностики та лікування захворювання 

або реабілітації після захворювання або травми; може використовуватися окремо або в комбінації з 

будь-яким аксесуаром, витратними матеріалами або іншим обладнанням. Медичне обладнання не 

охоплює медичні пристрої, що імплантуються, та  які є разового використання. 
 

Мед ична практика 4 – вид господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, який провадять заклади 

охорони здоров’я та фізичні особи-підприємці з метою надання медичної допомоги та медичного 

обслуговування на підставі ліцензії. 

  

                                                           
1 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/yaki-doslidzhennya-mozhna-zrobiti-u-zakladah-pervinnoyi-medichnoyi-dopomogi-moz  
2 http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/7229    
3 https://www.who.int/medical_devices/definitions/en/  
4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-п 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/yaki-doslidzhennya-mozhna-zrobiti-u-zakladah-pervinnoyi-medichnoyi-dopomogi-moz
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/7229
https://www.who.int/medical_devices/definitions/en/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D0%BF
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РОЗДІЛ 1. РИНОК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЛІЗИНГУ 

МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ У СВІТІ  

МАЙБУТНЄ ВЖЕ ТУТ… 

Витрати на охорону здоров’я, у глобальному вимірі, зростатимуть на 5,4 % щорічно, у 2018–2022 роках, 

до 10,059 трильйонів дол. США, що значно перевищує показник 2,9% (7,724 трильйони дол. США) в 

2013–2017 роках. Така динаміка є наслідком зростання попиту на медичні послуги в країнах, які 

розвиваються; збільшення потреб старіючого населення в обслуговуванні; прогрес у лікуванні та 

медичних технологіях, а також підвищення вартості праці медичних працівників.  

Передбачається, що витрати на охорону здоров’я однієї людини і далі дуже різнитимуться. Так, у 2022 

році у США ця сума становитиме 11674 дол. США, а в Пакистані - 54 дол. США. Зусилля, спрямовані на 

зменшення такої різниці, обмежуватимуться зростанням населення в економіках, що розвиваються. 

Утім, варто розуміти, що більші витрати на охорону здоров’я не завжди гарантують вищу якість охорони 

здоров’я. Якщо розглянути 10 розвинених країн, то США останні в рейтингу загального забезпечення 

охорони здоров’я, попри те, що витрати на особу там на 50% більші, ніж у наступній країні5. 

Належне фінансування охорони здоров’я є вкрай необхідним для впровадження реформ, але є ліміти, 

які можуть собі дозволити країна, приватні заклади або на які можуть погодитися платники податків. 

Частка валового внутрішнього продукту (ВВП), що витрачається на охорону здоров’я, – це критичний 

фактор нарівні з питанням, наскільки ефективно та достатньо залучаються кошти. Динаміка 

співвідношення витрат на охорону здоров’я та ВВП для розвинених країн з 1970 по 2016 рік має стійкий 

прогресивний характер. Як мінімум, показник подвоївся за цей період часу. 

 

Джерело: OECD6  

Стрімкий розвиток цифрових медичних технологій вимагає значних інвестицій, які далеко не завжди 

можна собі дозволити профінансувати за власні обігові кошти. Саме тут доцільними є такий обсяг і 

джерела фінансування, що дозволять покривати за рахунок доходів платежі за зобов’язаннями, а, 

відповідно, зроблять капітальні інвестиції одночасно можливими та фінансово доцільними. 

Приклади медичних технологій охоплюють надточне хірургічне роботизоване обладнання, 

високодеталізоване медичне візуалізаційне обладнання для ранньої діагностики, автоматизацію 

лабораторій заради зменшення часу оброблення аналізів, діагностику в місцях надання допомоги для 

                                                           
5 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-hc-outlook-2019.pdf 
6 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA  
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оперативного визначення черговості пацієнтів, автоматизований диспансер для уникнення помилок з 

лікарськими засобами, телемедицину для забезпечення доступу до лікування та багато іншого7.  

Згідно зі Звітом EvaluateMedTech, очікується, що світовий ринок медичного обладнання зростатиме на 

5,6% щорічно протягом 2017–2024 років, а показник світових продажів у 2024 році досягне 

595 млрд дол. США8. Інші джерела підтверджують цю інформацію, зазначаючи, що світовий ринок 

медичного обладнання зросте на 119,98 млрд дол. США з 2018 по 2022 рік9. 

Відповідно до попередніх оцінок Управління міжнародної торгівлі США, обсяг продажів медичних 

виробів у світі зростає на 6,4% щорічно з 2016 до 2020 року, досягнувши близько 440 млрд дол. США. 

Очікується, що Америка залишатиметься найбільшим світовим ринком медичного обладнання, а ринки 

Азії / Тихоокеанського регіону та Західної Європи розширюватимуться швидшими темпами протягом 

наступних кількох років. 

 

Джерело: Управління міжнародної торгівлі США10  

 

У країнах, що розвиваються, приватний медичний бізнес схильний купувати дедалі більше 

високоякісного медичного обладнання, яке держава забезпечити не може. Вартість обладнання 

компенсується меншими виробничими затратами та нижчою оплатою праці і так забезпечує високі 

прибутки для інвесторів. 

ПРОГНОЗ СВІТОВИХ ПРОДАЖІВ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОБЛАДНАННЯ 

В 2024 РОЦІ
11 

За прогнозами експертів, засоби для діагностування in vitro матимуть лідируючі позиції серед 

медичного обладнання з обсягом щорічних продажів 79,6 млрд дол. США в 2024 році та 13,4% частки 

в індустрії медичних виробів. 

                                                           
7 https://new.siemens.com/global/en/products/financing/whitepapers/whitepaper-relieving-the-pressure.html 
8 http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/WPMT2018.pdf 
9 https://www.technavio.com/report/global-medical-devices-market-analysis-share-

2018?utm_source=pressrelease&utm_medium=bw&utm_campaign=t9_wk25&utm_content=IRTNTR23234 
10 www.trade.gov/topmarkets/pdf/medical_devices_executive_summary.pdf  
11 https://www.evaluate.com/sites/default/files/media/download-files/WPMT2018_0.pdf 

166.6 176.5 187.3 197.9 208.6

68.7 72.6 77.6 82.9 88.614.6 15.7
17

18.1
19.1

10 10.8
11.5

12.5
13.2

79.5
85.1

92.6
101.4

106.2339.5
360.8

386.1
412.8

435.8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2016 2017 2018 2019 2020

м
лр

д
, 
U

S
D

Глобальний ринок медичного обладнання
(прогнозні дані за 2016 рік)

Північна та Південна Америка Азія/Тихоокеанський регіон Центральна/Східна Європа

Середній Схід/Африка Західна Європа Разом

https://new.siemens.com/global/en/products/financing/whitepapers/whitepaper-relieving-the-pressure.html
http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/WPMT2018.pdf
https://www.technavio.com/report/global-medical-devices-market-analysis-share-2018?utm_source=pressrelease&utm_medium=bw&utm_campaign=t9_wk25&utm_content=IRTNTR23234
https://www.technavio.com/report/global-medical-devices-market-analysis-share-2018?utm_source=pressrelease&utm_medium=bw&utm_campaign=t9_wk25&utm_content=IRTNTR23234
http://www.trade.gov/topmarkets/pdf/medical_devices_executive_summary.pdf
https://www.evaluate.com/sites/default/files/media/download-files/WPMT2018_0.pdf


6 

Найбільше зростання на 9,1% щорічно між 2017 і 2024 роками очікується в сегменті обладнання для 

неврології з прогнозним обсягом продажів 15,8 млрд дол. США в 2024 році. Серед топ-15 

найповільніше зростатимуть сегменти діагностичної візуалізації та ортопедія, обидва 

демонструватимуть ріст на 3,7% між 2017 та 2024 роками. 

 
ПРОГНОЗ ПРОД АЖ ІВ  ТОП-15  КАТЕГОРІЙ МЕД ИЧНИХ ВИРОБІВ   

Місце Категорії активів 

Світові продажі 

(млрд дол. США) 
CAGR % 

ріст 

Частка на світовому 

ринку Chg. (+/-) 
Місце 

2017 2024 2017 2024 Chg. (+/-) 

1. Діагностика In Vitro (IVD) 52,6 79,6 +6,1% 13,0% 13,4% +0,4pp - 

2. Кардіологія 46,9 72,6 +6,4% 11,6% 12,2% +0,6pp - 

3. Діагностична візуалізація 39,5 51,0 +3,7% 9,8% 8,6% -1,2pp - 

4. Ортопедія 36,5 47,1 +3,7% 9,0% 7,9% -1,1pp - 

5. Офтальмологія 27,7 42,2 +6,2% 6,8% 7,1% +0,3pp - 

6. Загальна та пластична хірургія 22,1 34,3 +6,5% 5,5% 5,8% +0,3pp - 

7. Ендоскопія 18,5 28,3 +6,3% 4,6% 4,8% +0,2pp +1 

8. Подавання ліків 18,5 25,3 +4,6% 4,6% 4,3% -0,3pp -1 

9. Стоматологія 13,9 21,6 +6,5% 3,4% 3,6% +0,2pp - 

10. Діабетичний догляд 11,7 19,8 +7,8% 2,9% 3,3% +0,4pp +3 

11. Профілактика лікування ран 13,0 17,8 +4,6% 3,2% 3,0% -0,2pp -1 

12. Healthcare IT 11,8 17,6 +5,9% 2,9% 3,0% +0,1pp -1 

13. Невралгія 8,6 15,8 +9,1% 2,1% 2,7% +0,5pp +3 

14. Нефрологія 11,7 15,6 +4,2% 2,9% 2,6% -0,3pp -2 

15. Вухо, горло, ніс (ЛОР) 8,9 13,1 +5,7% 2,2% 2,2% +0,0pp - 

 Топ-15 342,0 501,7 +5,6% 84,4% 84,4% -0,0pp  

 Інші 63,1 92,9 +5,7% 15,6% 15,6% +0,0pp  

 Загальні світові продажі  405,0 594,5 +5,6% 100,0% 100,0%   

Примітка: Аналіз базується на топ-300 медичних компаній. Продажі в 2017 році на основі звітів компаній. Прогноз продажів 

до 2024 року, з огляду на консенсус оцінок аналітиків щодо продажів за категоріями активів.  

 

ПРОГНОЗ РИНКУ ОБЛАДНАННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДО 2024 РОКУ
12 

Одним з найпопулярніших сегментів обладнання, що може надаватися в лізинг, є обладнання 

діагностичної візуалізації (томографи, мамографи, апарати УЗД, КТ та МРТ, рентгенографія та ін.), тому 

доцільно детальніше розглянути прогнози щодо цього ринку.  

Згідно із прогнозами, світові продажі обладнання діагностичної візуалізації між 2017 та 2024 роками 

зростуть з 39,5 млрд дол. США до 51 млрд дол. США. При цьому Siemens Healthineers залишатиметься 

топ-компанією в діагностичній візуалізації з прогнозованими продажами близько 12 млрд дол. США та 

часткою ринку 23,5% в 2024 році.  
 

ПРОГНОЗ ПРОД АЖ У ОБЛАД НАННЯ Д ІАГНОСТИЧНОЇ В ІЗУАЛІЗАЦІЇ Д О 2024  РОКУ 

Місце Компанія  

Світові продажі 

(млн дол. США)* 
CAGR 

Частка на світовому ринку Зміна місця 

2017 2024 2017-24 2017 2024 2017-24 

1. Siemens Healthineers 9168 11990 +3,9% 23,2% 23,5% - 

2. General Electric 8769 11006 +3,3% 22,2% 21,6% - 

3. Philips 7787 10813 +4,8% 19,7% 21,2% - 

4. Canon 3890 4415 +1,8% 9,8% 8,7% - 

5. FUJIFILM Holdings 2189 2821 +3,7% 5,5% 5,5% - 

6. Carestream Health 1180 1547 +3,9% 3,0% 3,0% - 

7. Hitachi 1169 1362 +2,2% 3,0% 2,7% - 

8. Konica Minolta 871 936 +1,0% 2,2% 1,8% - 

9. Varex Imaging 557 784 +5,0% 1,4% 1,5% +3 

10. Hologic 599 731 +2,9% 1,5% 1,4% - 

 Топ-10 36180 46404 +3,6% 91,5% 91,0%  

 Інші 3365 4611 +4,6% 8,5% 9,0%  

 Загалом 39545 51015 +3,7% 100,0% 100,0%  

*Примітка: Продажі охоплюють вартість обслуговування обладнання. 

                                                           
12 https://www.evaluate.com/sites/default/files/media/download-files/WPMT2018_0.pdf 

https://www.evaluate.com/sites/default/files/media/download-files/WPMT2018_0.pdf
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СВІТОВІ ЛІДЕРИ ПРОДАЖУ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
13

 У 2017 РОЦІ: ТОП-20 КОМПАНІЙ
14 

Medtronic/Медтронік стала компанією номер один у сфері медичних технологій у 2017 році. 

Незважаючи на найнижче зростання серед топ-20 компаній, обсяг продажів медичних виробів 

Medtronic/Медтронік досягнув 30 млрд дол. США, ринкова частка становила 7,4%. 
 

ОБСЯГИ ПРОД АЖ У МЕД ИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 2017 РОЦІ 

Місце Компанія 

Продажі медичних 

технологій 

(млрд дол. США) 

Частка 

ринку Місце Компанія 

Продажі медичних 

технологій 

(млрд дол. США) 

Частка 

ринку 

2017 % Ріст 2017 2017 % Ріст 2017 

1. Medtronic (США) 30,0 +0,8% 7,4% 11. Danaher (США) 8,7 +10,6% 2,1% 

2. 
Johnson & Johnson 

(США) 
26,6 +5,9% 6,6% 12. 

Zimmer Biomet 

(США) 
7,8 +1,8% 1,9% 

3. 
Abbott Laboratories 

(США) 
16,0 +60,9% 4,0% 13. 

B. Braun Melsungen 

(Німеччина) 
7,7 +7,2% 1,9% 

4. 
Siemens Healthineers 

(Німеччина) 
15,5 +3,1% 3,8% 14. 

Essilor International 

(Франція) 
7,3 +6,7% 1,8% 

5. Philips (Нідерланди) 13,6 +3,8% 3,3% 15. 
Baxter International 

(США) 
7,3 +2,9% 1,8% 

6. Stryker (США) 12,4 +9,9% 3,1% 16. 
Novartis 

(Швейцарія) 
6,0 +3,6% 1,5% 

7. Roche (Швейцарія) 12,3 +5,4% 3,0% 17. Olympus (Японія) 5,6 +5,4% 1,4% 

8. 
Becton Dickinson 

(США) 
11,0 -3,6% 2,7% 18. 3M (США) 5,5 +4,4% 1,4% 

9. 
General Electric 

(США) 
10,2 +4,2% 2,5% 19. Terumo (Японія) 4,9 +12,8% 1,2% 

10. Boston Scientific 

(США) 
9,0 +7,9% 2,2% 

20. Smith & Nephew 

(Великобританія) 
4,8 +2,1% 1,2% 

 Загалом перші 20 222,1 +7,1% 54,8%  Інші 182,9 +1,6% 45,2% 

 

ЛІЗИНГ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ У СВІТІ 

Згідно з аналітичними дослідженнями ELFA, медичне обладнання в США становило у 2017 році 4% від 

загального обсягу фінансування нового лізингового бізнесу в США15. Таке обладнання охоплює 

обладнання медичної візуалізації, діагностики, хірургічні та електронні пристрої, медичні меблі й 

обладнання для лікарень. 

                                                           
13 Термін «медична технологія» охоплює широкий спектр медичних продуктів та використовується для лікування захворювань 

людей. Такі технології призначені для підвищення якості охорони здоров’я завдяки ранній діагностиці, малоінвазивним 

методам лікування, скороченню терміну перебування в лікарні та періоду реабілітації. Нещодавній прогрес у медичній 

технології також зробив акцент на зменшенні витрат. Медична технологія охоплює медичні пристрої, інформаційну 

технологію, біотех та послуги з охорони здоров’я.  
14 https://www.evaluate.com/sites/default/files/media/download-files/WPMT2018_0.pdf 
15 https://www.elfaonline.org/docs/default-source/data/2018-fact-sheets/elfafactsheet_medical-

equipment_aug2018_final.pdf?sfvrsn=bbe3870d_2  

ІТ та 

телекомунікаційне, 25%

Транспортувальне, 22%

Будівельне, 13%

Сільськогосподарське, 

9%

Офісне , 6%

Промислове , 5%

Медичне , 4%

Інше, 16%

Структура лізингу обладнання в США, 2017

https://www.evaluate.com/sites/default/files/media/download-files/WPMT2018_0.pdf
https://www.elfaonline.org/docs/default-source/data/2018-fact-sheets/elfafactsheet_medical-equipment_aug2018_final.pdf?sfvrsn=bbe3870d_2
https://www.elfaonline.org/docs/default-source/data/2018-fact-sheets/elfafactsheet_medical-equipment_aug2018_final.pdf?sfvrsn=bbe3870d_2
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Європейський ринок медичного обладнання та технологій оцінювався в 2016 році приблизно на рівні 

€110 млрд. Це становило (на основі цін виробників) до 29% від обсягу світового ринку, що є другим 

показником після США (близько 43% обсягу ринку). 

У Польщі зростання лізингового портфелю медичного обладнання відбулося на 39,1% з 2017 по 2018 

рік (з 0,838 млрд злотих до 1,166 млрд злотих). При цьому потрібно зауважити, що сам сегмент лізингу 

медичного обладнання в 2018 році становив 5,4% загального портфелю лізингу обладнання та 1,6% 

усього лізингового портфелю.  

Провідними гравцями на ринку лізингу медичного обладнання є De Lage Landen International, GE 

Healthcare Equipment Finance, Oak Leasing, Siemens Financial Services, Philips Capital.  

Основні тенд енції сучасного св ітового ринку л ізингу облад нання д ля охорони зд оров’я :  

 Висока вартість мед ичного облад нання. На цей чинник впливають потреба дотримання 

жорстких регламентуючих правил виробництва та експлуатації, а також суттєва і зростаюча 

частка собівартості обладнання й витрат на дослідження та розробку (R&D – Research and 

Development). 

 Приватні д іагностичні центри, невелик і л ікарні сегменту МСБ  є д райверами ринку 

л ізингу нового д іагностичного облад нання. Лізинг у цьому разі – це єдиний економічно 

виправданий спосіб зменшити одномоментні витрати лізингоотримувача на повну вартість 

предмету лізингу, інсталяцію та якісне сервісне обслуговування обладнання. Лізинг також дає 

змогу медичному закладу гармонійно збалансувати довгострокову амортизацію вартості 

обладнання, протягом дії договору лізингу, з вартістю медичних послуг населенню, які 

надаються з використанням цього обладнання (до моменту повного розрахунку за предмет 

лізингу). 

 Зростання сегменту довговічного мед ичного облад нання (Д МО). Протягом останніх 

років зростає частка ринку довговічного медичного обладнання для використання в домашніх 

умовах (скажімо, 2016 року він становив сегмент 44%). На прикладі США як лідера глобального 

ринку медичного обладнання в сегменті ДМО можна виділити три основні групи обладнання16: 

прилади моніторингу та терапії пацієнтів у домашніх умовах (домінантний сегмент); персональні 

мобільні/переносні медичні прилади (зростаючий сегмент, фактична частка близько 8-10%); 

пристрої безпеки для ванної кімнати та медичні меблі (поступово зростаючий сегмент, фактична 

частка близько 1-3%). 

 Пож вавлення ринку мед ичного облад нання, щ о було у вж итку . Вартість 

відремонтованого обладнання в 6-7 разів нижча, ніж вартість нового обладнання17. Лікарні, 

медичні діагностичні центри сегмента МСП дедалі частіше віддають перевагу такому 

обладнанню навіть перед лізингом, за умови, якщо сервісна компанія гарантує відновлення 

паспортних характеристик обладнання та його сервісний супровід у період повної фізичної 

амортизації. 

  

                                                           
16 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-durable-medical-equipment-dme-market   
17 https://www.researchandmarkets.com/reports/4432793/global-healthcare-equipment-leasing-market-2017#rela3-1824134     

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-durable-medical-equipment-dme-market
https://www.researchandmarkets.com/reports/4432793/global-healthcare-equipment-leasing-market-2017#rela3-1824134
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РОЗДІЛ 2. ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. ОБСЯГ 

НАДАНИХ ПОСЛУГ ТА СТРУКТУРА 

В Україні станом на 1 січня 2018 року нараховувалося близько 17 тисяч медичних закладів (з них: 1714 

лікарень; 10373 амбулаторно–поліклінічних закладів; 5344 приватні кабінети). 

Джерело: Довідник «Медичні кадри та мережа закладів охорони здоров’я системи МОЗ України за 2016-

2017 роки»18 

Статистичні дані про обсяги реалізованих послуг у сфері охорони здоров’я України19 вказують, що після 

критичної точки падіння 2014 року (9,2 млрд гривень) обсяг послуг щорічно зростав у середньому на 

30% і досягнув значення 21,2 млрд гривень у 2017 році. Варто зазначити, що одночасно зростала 

відносна частка медичних послуг, які надавали фізичні особи-підприємці.  

Джерело: Державна служба статистики України20 

                                                           
18 http://medstat.gov.ua/im/upload/kadry_2017.zip  
19 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pssg/pssg_u/orpsg_ek_2010_2017_u.xlsx 
20 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pssg/pssg_u/orpsg_ek_2010_2017_u.xlsx 
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Зростання ринку приватної медицини України відбувається завдяки збільшенню попиту на послуги, 

появі нових гравців і зростанню довіри до приватної медицини. В 2016 році в Україні загалом надано 

медичних послуг на 13,9 млрд грн, а в 2017 році цей показник збільшився на 34,3% і досяг значення 

18,7 млрд грн. 

Ринок медичних послуг сконцентровано у великих містах України. Домінує Київ із часткою 48,4%. Далі 

йдуть Харків, Дніпро, Одеса та Львів. Це міста з великою кількістю населення та економічним 

зростанням, що є сприятливою умовою для розвитку приватної медицини.  

Джерело: Про Консалтинг21 

Сучасний ринок приватних медичних закладів охоплює як великі системно-мережеві універсальні 

заклади (клініки широкого профілю), так і малі вузькоспеціалізовані кабінети (стоматологія, гінекологія, 

косметологія тощо). Потрібно наголосити, що всі приватні медичні заклади є компаніями сегмента 

МСП.  

Проведене вибіркове дослідження спеціалізації приватних медичних закладів вказує на домінування 

терапевтичних, хірургічних, стоматологічних та гінекологічних клінік.  

 

К ІЛЬКІСТЬ ПРИВАТНИХ МЕД ИЧНИХ ЗАКЛАД ІВ  У РОЗРІЗ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ У НАЙБІЛЬШ ИХ МІСТАХ УКРАЇНИ 

Спеціалізація Київ Дніпро Одеса Харків Львів 

Терапія 121 18 3 14 11 

Педіатрія 72 15 3 8 8 

Хірургія 125 13 5 17 7 

Кардіологія 92 16 2 15 12 

Гінекологія 154 21 10 16 15 

Стоматологія 143 26 15 33 27 

Офтальмологія 65 8 2 12 7 

Отоларингологія 92 15 3 10 7 

Косметологія 127 23 11 18 7 

Всього 600 113 89 141 80 

Джерело: Про Консалтинг22 

                                                           
21 Звіт Про Консалтинг «Аналіз ринку медичних послуг та медичного обладнання в Україні».  
22 Звіт Про Консалтинг «Аналіз ринку медичних послуг та медичного обладнання в Україні». 
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Регіональна структура приватної медицини в Україні, %
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ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я 

Протягом останніх 5 років в Україні значно збільшилися абсолютні обсяги фінансування витрат на 

охорону здоров’я з бюджетів усіх рівнів, але питома вага бюджетних витрат на охорону здоров’я до 

ВВП зменшилася з 3,8% до 3,3%. 23,24 

Водночас утричі зросли середні щомісячні витрати домогосподарств на охорону здоров’я з 1327 грн в 

2011 році до 3988 грн у 2018 році, а питома вага цих витрат в сукупності збільшилася з 3,2% до 4,0%25.  

Одним з важливих світових джерел фінансування витрат на охорону здоров’я є медичне страхування. 

Але в Україні зазначений вид страхування має добровільний характер і його частка у фінансуванні витрат 

незначна. Проте варто наголосити, що обсяги виплат за договорами медичного страхування протягом 

останніх років невпинно зростають. Так, у 2003 році лише 16 млн грн витрат профінансовано 

страховими компаніями, у 2015-му – 1,39 млрд грн, а в 2018-му – 2,01 млрд грн26. Отож, в Україні 

медичне страхування та інші види страхування, які прямо чи опосередковано пов’язані з медичною 

галуззю, стають вагомішим джерелом фінансування охорони здоров’я, що матиме сприятливий вплив 

на розвиток лізингу медичного обладнання в найближчому майбутньому. 

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Протягом 2015–2018 років спостерігалося зростання капіталовкладень медичних закладів в Україні. 

Абсолютні показники капіталовкладень у сфері охорони здоров’я за 2018 рік у доларовому еквіваленті 

досягли значення близько 299 млн дол. США. Утім, динаміка тренду свідчить про реальне відновлення 

інвестицій у валютному вимірі, незважаючи на провал капіталовкладень 2014–2015 років. 

                                                           
23 https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/ 
24 https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/expense/ 
25 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/str_vut2010_u.htm  
26 https://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2018_rik/2018/sk_%202018.pdf   
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Джерело: Державна служба статистики України27 

Станом на кінець 2017 року залишкова вартість основних засобів суб’єктів, які надають послуги у сфері 

охорони здоров’я, становила 9,4 млрд грн, а загальний ступінь зносу 45,6% (загалом по Україні 55,1). 

При цьому 2017 року введено в експлуатацію основних засобів на суму 1,4 млрд грн28. 

Значною перешкодою до оновлення основних засобів є обмеженість зовнішнього фінансування таких 

інвестицій.  

Джерело: Державна служба статистики України29 

За даними Державної служби статистики України, у 2018 році капітальні інвестиції всіх підприємств 

сфери охорони здоров`я та надання соціальної допомоги на 54,3% були профінансовані за рахунок 

місцевих бюджетів, на 26,8% – за рахунок власних коштів і лише на 5,2% за рахунок кредитних ресурсів 

банків та інших позик. Такі значні обсяги бюджетного фінансування пояснюються великою кількістю 

державних і відомчих медичних закладів. Водночас результати даних, що надали представники 

приватних медичних закладів, свідчать про те, що понад 70% усіх капітальних інвестицій 

профінансовано власними коштами. 

                                                           
27http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_e_bez.htm   
28http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ibd/osn_zas_u/osn_zas_u_2017.xls 
29 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ibd/kindj_ek/kindj_ek_18.xls  
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РЕФОРМА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ 

У серпні 2014 року Міністерство охорони здоров’я ініціювало розроблення Національної̈ стратегії̈ 

реформування системи охорони здоров’я в Україні. 

Результатом багаторічного обговорення та публічних дискусій стало ухвалення 19 жовтня 2017 року 

Верховною Радою України Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення»30. Це рішення вважається стартом реформи системи фінансування охорони здоров’я.  

З січня 2018 року МОЗ розпочало впровадження змін в галузі охорони здоров’я. Перший етап реформи 

– упровадження нового механізму фінансування закладів охорони здоров’я, що надають первинну 

медичну допомогу31. 

Базовими складниками реформи, яку впроваджує МОЗ, є32: 

 Автономізація мед ичних заклад ів . Для закладів це означає ефективне та самостійне 

розпоряджання коштами (право на розпоряджання своїми активами, згідно зі самостійно 

визначеними пріоритетами; право на залучення коштів від національних та міжнародних 

інвесторів, міжнародних донорів; право на зміну системи оплати праці медичних працівників). 

 В ільний вибір власного л ікаря. Формування декларацій пацієнтами про вибір лікаря, який 

надає первинну медичну допомогу. Населення отримало можливість вибирати сімейних лікарів, 

терапевтів та педіатрів без огляду на прописку. 

 Запровад ж ення принципу «Грош і йд уть за пацієнтом». Національна служба здоров’я 

України – центральний орган виконавчої влади, що оплачує вартість реально наданих медичних 

послуг комунальними, приватними медзакладами й лікарями-ФОП, які надають первинну 

медичну допомогу. Цей механізм оплати нарешті запрацював з 1 липня 2018 року. 

 Перехід  на електронний облік . Створення єдиної електронної бази обліку пацієнтів 

eHealth і забезпечення можливості контрольованих грошових виплат за принципом «Гроші 

йдуть за пацієнтом».  

 Розвиток  сільської мед ицини. Створення для кваліфікованих сільських сімейних лікарів 

умов гарантованої оплати праці, проживання та надання засобів пересування до пацієнтів. 

Запровадження телемедицини з метою дистанційної діагностики. 

Реформа МОЗ в 2020 році передбачає 

повний перехід усіх комунальних 

закладів охорони здоров’я країни усіх 

видів медичної допомоги на оплату за 

договорами з НСЗУ.  

З 1 січня 2020 року всі заклади охорони 

здоров’я, що надають спеціалізовану 

медичну допомогу та узгоджуються з 

вимогами, перейдуть на оплату за 

договорами з НСЗУ. Лікарні, які не 

реорганізуються й не підпишуть 

договір, не зможуть отримувати 

фінансування з державного бюджету та 

будуть змушені утримуватися з інших 

джерел, наприклад, з місцевих 

бюджетів. 

                                                           
30 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2168-19 
31 http://moz.gov.ua/article/reform-plan/scho-zminilosja-za-rik-pislja-prijnjattja-zakonu-pro-medichnu-reformu--  
32 https://www.legalalliance.com.ua/ukr/publikacii/medicna-reforma-perebudova-galuzi-ta-svidomosti/  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2168-19
http://moz.gov.ua/article/reform-plan/scho-zminilosja-za-rik-pislja-prijnjattja-zakonu-pro-medichnu-reformu--
https://www.legalalliance.com.ua/ukr/publikacii/medicna-reforma-perebudova-galuzi-ta-svidomosti/
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Головне стратегічне завдання МОЗ спільно з НСЗУ в 2019 році – розроблення державної програми 

медичних гарантій на 2020 рік, яка вперше має бути ухвалена разом з Державним бюджетом на 2020 рік. 

 

ЗАГАЛЬНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

Сучасний фінансово-економічний стан країни і реформи, які були запроваджені в державі в галузі 

охорони здоров’я, безпосередньо впливають на формування тенденцій ринку медичних послуг в 

Україні. Основними трендами та суттєвими чинниками впливу на розвиток ринку приватної медицини є: 

 Висока як ість послуг, як і над ають приватні мед ичні заклад и. На відміну від державного 

сегменту приватний ринок медичних послуг має більш висококваліфікований та мотивований 

персонал і краще медичне обладнання, що позитивно впливає на якість обслуговування 

пацієнтів. 

 Обмеж еність квал іф ікованого мед ичного персоналу . Станом на кінець 2017 року в 

Україні було 186 тисяч лікарів, з них лише 9%, або 16 700 осіб, працювали в приватних медичних 

закладах. При цьому частка медичного персоналу пенсійного віку становила 24,5% серед лікарів 

та 12,9% серед молодших спеціалістів. Забезпеченість лікарями (без урахування стоматологів) 

на 10 тисяч населення становила 44,1 проти 49,3 у 2010 році.  

 Укрупнення гравців ринку . Цей тренд виник унаслідок розширення профілю і формату 

медичних закладів, розвитку мережі медичних центрів, злиття та поглинання приватних 

медичних закладів. 

 Старіння населення та стан його зд оров’я . Україна віддзеркалює світову тенденцію щодо 

подовження тривалості життя та старіння населення. Однак система профілактики і пропаганди 

здорового образу життя слабка. Старе населення України (особи віком 65 років і старші) на 

кінець 2017 року становило 6,9 мільйонів осіб (16,55% населення), з них 4,6 млн жінок33. 

Міністерство соціальної політики повідомляло в 2018 році, що Україна належить до 30 

«найстаріших» країн світу за часткою осіб віком 60 років і старших34. При цьому спостерігається 

зростання цієї частки населення України від фактичної 21,8% в 2015 році до прогнозної 25% у 

2025 році. 

 Незад оволений попит на як існі мед ичні послуги.  Основний доступ населення до 

медичних послуг сьогодні забезпечено за допомогою системи державної медицини, яка надає 

первинну ланку медичних послуг. Якість наданих послуг не є задовільною, а послуги приватних 

медичних закладів не є загальнодоступними через низку причин: обмежена присутність в 

регіонах, ціна, менший спектр послуг, ніж у державних. 

 Низький рівень розвитку страхової мед ицини. Страхова медицина в усьому світі відіграє 

роль одного з джерел фінансування медичної галузі, але в Україні її застосування має обмежений 

характер через високі ризики, пов’язані з поточним регулюванням небанківських фінансових 

установ та низьким рівнем довіри до страхування. 

 Високий рівень початкових інвестицій д ля створення мед ичного заклад у . 

Приватний медичний бізнес має довготривалий термін окупності для інвесторів, передусім 

унаслідок потреби інвестування значних сум на початковому етапі. 

  

                                                           
33 http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2018/zb_dy_2017.pdf  
34 https://ukranews.com/ua/news/544138-starinnya-nacii-ukraina-opynylasya-v-trydcyatci-krain-z-naybilshoyu-kilkistyu-lyudey-

starshe-60  

http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2018/zb_dy_2017.pdf
https://ukranews.com/ua/news/544138-starinnya-nacii-ukraina-opynylasya-v-trydcyatci-krain-z-naybilshoyu-kilkistyu-lyudey-starshe-60
https://ukranews.com/ua/news/544138-starinnya-nacii-ukraina-opynylasya-v-trydcyatci-krain-z-naybilshoyu-kilkistyu-lyudey-starshe-60
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РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РИНКУ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ В 

УКРАЇНІ  

ОГЛЯД РИНКУ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

Згідно з прогнозом Business Monitor International (BMI Research – Fitch Group Company), український 

ринок медичного обладнання демонструватиме щорічне зростання понад 10% протягом 2018–2020 

років, чому сприятимуть такі чинники: ухвалення нового законодавства, яке змінить систему 

фінансування охорони здоров’я; збільшення кількості клінік широкого профілю; розширення мережі 

лікарень у сільській місцевості та співпраця України зі Світовим банком. На схожі тенденції вказує і 

Міжнародна торговельна адміністрація Комерційного Департаменту США, що прогнозує збереження 

тенденції до зростання.  

З 2019 року 97% медичних установ, з яких 20% приватні, перейшли на нову модель фінансування, згідно 

з якою вартість наданих медичних послуг компенсується новоствореною Національною службою 

здоров’я України. НСЗУ здійснила виплати в розмірі 128.6 млн дол. США в 2018 році та 49.6 млн дол. 

США в січні 2019-го. 

В 2019 році частка імпорту становила 90% загального обсягу продажу медичного обладнання в Україні. 

Найбільшими постачальниками були Китай, США, Німеччина та Японія. Частка США становила 12% у 

загальному обсязі імпорту і майже 25% в ортопедичному обладнанні та обладнанні для протезування. 

Найпопулярніші категорії: обладнання діагностичної візуалізації (ультразвук, комп’ютерна томографія, 

магнітно-резонансна томографія); лазерне хірургічне устаткування; стенти; електростимулятори; інше 

обладнання, що використовується для лікування серцевих захворювань; ортопедія та протези; 

стоматологічне обладнання й матеріали. 

Хоча Україна має професійну науково-дослідницьку базу і здатна розвивати прогресивні методи 

лікування та виробляти медичну техніку, проте не вистачає потужного виробничого сектору. Місцеві 

виробники пропонують обмежений вибір обладнання, як-от радіологічне, електрокардіологічне та 

ультразвукове приладдя, холодильне і кріогенне обладнання, спеціалізовані медичні меблі, ортопедичне 

устаткування, респіраторне анестезійне обладнання, слухові апарати, хірургічні та стоматологічні 

інструменти, стерилізаційне й електродіагностичне обладнання, електричні стимулятори. 

Близько 250 компаній розробляють та виробляють медичне обладнання в Україні. Місцеве виробництво 

медичного приладдя обчислюватиметься у розмірі понад 95 млн дол. США в 2019 році. 

 

ОБСЯГ РИНКУ МЕД ОБЛАД НАННЯ , СТАН ТА ПРОГНОЗИ В  2016–2020  РОКАХ 35*  

 
2016 (оцінка) 

млн дол. США 
2017 (оцінка) 2018 (оцінка) 2019 (прогноз) 

2020 

(прогноз) 

Місцеве виробництво, загалом 63,5 72,7 81,7 95,7 97,0 

Експорт, загалом 29,7 30,0 33,0 36,0 42,0 

Імпорт, загалом 303,9 332,1 397,1 465,0 494,6 

Імпорт з США 32,8 39,4 55,4 58,0 60,0 

Загальний розмір ринку 337,7 374,8 405,8 524,7 549,6 

Обмінний курс: 1 дол. США 25,55 грн 27,2 грн 29,3 грн 29,5 грн 30,8 грн 

Загальний обсяг ринку = (Загальний обсяг місцевого виробництва + Загальний обсяг імпорту) – (Загальний обсяг експорту) 

Джерело: Національні джерела/BMI; Загальні обсяги імпорту та імпорт із США: TradeStat Express 

* Бракує достовірної статистичної інформації щодо ринку медичного обладнання 

                                                           
35 https://www.export.gov/article?id=Ukraine-Medical-Equipment 

https://www.export.gov/article?id=Ukraine-Medical-Equipment
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ОБСЯГИ РИНКУ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ (ЗА ВИБІРКОЮ) В УКРАЇНІ 

Детальний аналіз36 ринку медичного обладнання (за вибіркою37) містить таку інформацію про ринок 

медичних послуг України.  

Відповідно до отриманих розрахунків38, ємність ринку в 2017 році становила 1 772,02 млн грн, що на 

37,0% більше, ніж у 2016 році. Зростання відбулось за рахунок стабілізації економіки країни, 

реформування медицини та оновлення матеріально-технічної бази. Подальший ріст очікується за 

рахунок подальшого оновлення матеріально-технічної бази в державних клініках, розширення 

діяльності наявних приватних клінік або появи нових гравців. 

Джерело: Оцінка Про Консалтинг 

Отож, зі збереженням тенденцій, що спостерігаються на ринку, можна очікувати зростання ринку 

медичного обладнання в наступних періодах. 

ОБСЯГИ ІМПОРТУ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

Одна з особливостей ринку медичного обладнання в Україні – імпортозалежність. Українським 

виробникам важко конкурувати з міжнародними компаніями, оскільки місцеві виробники не мають 

достатніх фінансових ресурсів для розвитку та масштабування свого бізнесу, а також для інвестування 

у власні технологічні дослідження та розроблення інноваційного обладнання.  

Медична реформа впливає на розвиток ринку медичного обладнання в Україні. Важливим фактором є 

ухвалення постанов Кабінету Міністрів України щодо нових технічних регламентів (№753, 754, 755), 

відповідно до яких медичне обладнання буде вводитись в обіг і експлуатацію в Україні. До ухвалення 

цих регламентів до України завозились неперевірені апарати з Китаю як оригінальні із США або Японії. 

Ці регламенти поширюються на все медичне обладнання, відновлене за кордоном. Відповідно до нових 

                                                           
36 Дослідження здійснювалось на базі оброблення вторинних джерел інформації, які містять дані офіційних відомств в Україні 

(Державна служба статистики в Україні, Міністерство охорони здоров’я України, законодавство, раніше опубліковані звіти 

дослідних установ, публікацій у засобах масової інформації, інформації з різноманітних баз даних).  
37Під час підготовки звіту, згідно з технічним завданням, досліджувалося таке обладнання: для діагностичної візуалізації 

(комп’ютерна томографія; МРТ; молекулярна візуалізація; медичні IT; рентгенівські апарати; апарати УЗД; денситометри; 

кольпоскопи; монітори пацієнта; апарати ЕКГ; доплерівські аналізатори); терапії (ударно-хвильової та лазерної); косметології: 

лазери та апаратна косметологія); стоматології (стоматологічні установки; компресори й аспіратори; стерилізаційне 

обладнання); фізіотерапії (електротерапія; ультразвук); меблі для лікарень (гінекологічні крісла; ЛОР-крісла; операційні столи; 

діалізні крісла; медичні світильники; флебологічні столи). 
38 Розрахунок ємності ринку проводився з урахуванням даних про виробництво, експорт та імпорт досліджуваної продукції. 
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технічних регламентів, якщо виробник не є резидентом України, він зобов’язаний визначити 

уповноваженого представника в Україні, який буде ввозити обладнання на територію.  

Нині завезення з-за кордону медичного обладнання потребує оцінки відповідності та отримання 

національного сертифікату разом із міжнародним сертифікатом (відповідно до системи маркування CE 

(Conformité Européenne)).  

Наразі змінено процедуру оцінки відповідності медичного обладнання, яка стає ідентичною з 

європейськими директивами й потребує додаткових затрат (зокрема на доклінічні випробування), за 

результатами яких видається національний сертифікат відповідності. Ступінь перевірки залежить від 

класу апаратури медичного обладнання, що завозиться в Україну. Термін чинності національних 

сертифікатів – 5 років. 

Проблема дублювання оцінки відповідності та отримання знаку відповідності має бути вирішена разом 

із остаточною гармонізацією та взаємовизнанням угоди у сфері промислових товарів відповідно до 

Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Разом з тим є другий шлях отримання 

знаку відповідності – оцінка відповідності за допомогою оцінки системи керування якістю, що 

здійснюється у формі виїзної перевірки виробників медичного обладнання органом сертифікації. 

До того ж вартість повторно завезеного відновленого обладнання перевищує економічно доцільну 

вартість через стягнення митних зборів під час кожного перетину державного кордону. 

За 9 місяців з початку 2018 року імпортовано обладнання на суму 1,8 млрд грн проти 1 млрд грн за весь 

2016 рік. У структурі імпортних поставок найбільшу частку становили медичні меблі: у межах 50-59%. 

Далі йде діагностичне обладнання. Найменша частка припадає на терапевтичне та фізіотерапевтичне 

обладнання: у межах 0,5%-2%. 

 

ОБСЯГИ ІМПОРТУ МЕД ИЧНОГО ОБЛАД НАННЯ В  НАТУРАЛЬНОМУ ВИРАЖ ЕННІ В  2016 – 9  МІС. 2018  Р ., ОД .  

Напрям  2016 2017 
9 м іс. 

2018 
Напрям  2016 2017 

9 міс. 

2018 

Д іагностична в ізуал ізація  

Комп’ютерна томографія 56 66 27 Денситометр 10 1 8 

МРТ 20 28 11 Кольпоскоп 13 7 1 

Медичні ІТ 349 687 303 Монітори пацієнта 4194 7015 1524 

Рентгенівські апарати 668 881 804 Апарати ЕКГ 2716 3420 627 

Апарати УЗД 667 536 594 Доплерівські аналізатори 9 20 15 

Терапія  

Ударно-хвильова 163 46 5 Лазерна 11 9 19 

Косметологія  

Лазери для косметології 143 254 42 Апаратна косметологія 823 930 709 

Стоматологія  

Стоматологічні установки 2072 1891 2440 Стерилізаційне обладнання 1030 2908 1598 

Компресори та аспіратори 538 952 593     

Фізіотерапія  

Електротерапія 391 341 82 Ультразвук 8 60 16 

Мед ичні мебл і 

Гінекологічні крісла 82 97 71 Операційні столи 92 197 187 

ЛОР-крісла 15 10 11 Медичне освітлення 1014 1046 1809 

Діалізні крісла 38 112 15 Косметологічні крісла 678 430 313 

Меблі для клінік 17827 18319 11664     

Всього імпорт, млн грн  1 001 1 306 1 800     

Джерело: Державна служба статистики України, оцінка Про Консалтинг 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОСТАВОК НОВОГО І ВЖИВАНОГО МЕДОБЛАДНАННЯ 

Відповідно до аналізу співвідношення 

нового та вживаного обладнання, 

спостерігається тренд на зниження частки  

використовуваного обладнання. Одна з 

причин зниження частки – початок дії 

нових регламентів, які мають на меті не 

допустити на ринок вживане обладнання, 

що є небезпечним та/або неефективним. 

Інша причина – зростання впевненості 

гравців ринку медичних послуг у своєму 

бізнесі та в майбутніх доходах і готовність 

інвестувати більші суми в ефективніше 

сучасне обладнання. 

Джерело: Оцінка Про Консалтинг 

ОСНОВНІ КРАЇНИ-ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТА ЇХНІ ЧАСТКИ В СТРУКТУРІ ПОСТАВОК 

Лідером серед країн-постачальників медичних меблів та апаратури є Китай. Продукція цієї країни 

характеризується нижчою вартістю, проте, за оцінками експертів, меншим терміном міжсервісного 

використання, коротшим терміном експлуатації та/або меншою ефективністю. Іншими країнами-

лідерами були Корея, Німеччина, Італія і США. Для цих країн характерне виробництво ефективнішої 

техніки з більшою вартістю.  

Упродовж останніх трьох років Китай мав таку частку ринку України: у 2016 р. – 55,8%; у 2017 р. – 

48,2%; за 9 міс. 2018 р. – 21,2%). Нижче у таблиці наведено частки ринку в Україні основних країн-

постачальників. 

 

Джерело: За даними Державної служби статистики України, оцінка Про Консалтинг 
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ТОРГОВІ МАРКИ ІМПОРТОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ 

На ринку України є значна кількість торгових марок медичного обладнання. Частка імпорту певної 

торгової марки в імпорті пояснюється формуванням товарних запасів, оскільки медичне обладнання 

може зберігатись тривалий час і постачання тієї чи іншої апаратури визначеної торгової марки буде 

здійснюватися за потребою. 

Крім зазначених нижче брендів, в Україну завозилось також обладнання таких торгових марок, як 

TOSHIBA (тепер Canon), Philips, Siemens. Це була продукція високої вартості. Завозились апарати, як-

от МРТ, КТ та УЗД. Однак, оскільки сегментація за торговими марками наводилась за кількістю ввезених 

апаратів/меблів, то частка цих торгових марок в імпорті мала значення менше 1%. 

 

ТОВАРНІ МАРКИ МЕД ИЧНОГО ОБЛАД НАННЯ , Щ О ІМПОРТУЮТЬСЯ В  УКРАЇНУ 

2016 2017 9 міс 2018 

ТМ Частка Одиниць ТМ Частка Одиниць ТМ Частка Одиниць 

Heaco  25,4% 3785 Contec 7,0% 3037 Invacare  4,4% 2000 

БІОМЕД 8,7% 1295 БІОМЕД  6,2% 2653 Tecnodent 3,5% 1579 

Granum 2,8% 418 
Langfang 

Sunon  
5,0% 2148 Chaohui  3,3% 1516 

«Витязь» 2,6% 382 Heaco 2,9% 1269 Famed 2,4% 1082 

Mindray  2,3% 343 Diplomat  2,5% 1063 Linet 2,3% 1037 

Mortara  1,9% 284 
Beijing Choice 

El. Tech.  
2,3% 1000 Medicare 2,2% 1000 

Beauty Service 1,7% 260 Medicare 2,3% 1000 Granum 1,8% 800 

Ajax 1,6% 236 Chaohui  2,2% 958 Insausti 1,7% 781 

«Радиус» 1,5% 219 Ceracarta 2,2% 936 «Медин» 1,5% 700 

Інші 51,5% 7674 Інші  67,4% 29022 Інші 76,8% 34785 

Джерело: Державна служба статистики України39, Державна фіскальна служба України40, Про 

Консалтинг 

ОСНОВНІ ІМПОРТЕРИ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

На ринку медичного обладнання України сформувався досить великий пул компаній-імпортерів. Всі 

вони мають приватну форму власності. Серед найбільших імпортерів немає медичних клінік, що 

свідчить про доволі чітке структурування самого ринку та окреслену спеціалізацію її учасників. 

Здебільшого компанії-імпортери поєднують у собі також функцію дистрибуції обладнання. 

Дослідження ринку показало, що сучасна бізнес-модель імпортерів та водночас дистриб’юторів 

медичного обладнання є досить уніфікованою і стандартизованою: 

 вибір бізнес-партнерів за межами України (виробники, глобальні постачальники медичного 

обладнання); налаштування з ними ділових відносин та підписання договорів постачання техніки 

конкретних брендів; здобуття статусу офіційного імпортера в Україні; 

 розбудова бізнес-відносин з медичними закладами України (кінцевими покупцями обладнання); 

впровадження маркетингової стратегії, яка базується на конкретних світових брендах 

медичного обладнання; визначення умов постачання обладнання та грошових розрахунків; 

 участь в тендерах на постачання медичного обладнання державним медичним закладам (за 

статистикою, частка сегмента державних клієнтів-покупців обладнання становить від 30 до 90% 

у бізнесі великих імпортерів обладнання); 

                                                           
39 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/e_iovt/arh_iovt2017.htm  
40 http://sfs.gov.ua/ms/ 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/e_iovt/arh_iovt2017.htm
http://sfs.gov.ua/ms/
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 постачання обладнання, розмитнення, монтаж/інсталяція (у разі потреби імпортер може 

виконувати проектні роботи адаптивного монтажу медичного обладнання в медичному закладі); 

 навчання обслуговуючого персоналу медичного закладу правил експлуатації; 

 гарантійне та післягарантійне обслуговування й ремонт обладнання (ця опція є обов’язковою 

для ведення бізнесу й виконується за принципом досягнення беззбитковості/мінімальної 

дохідності сервісу для імпортера. В ціну обладнання закладається від 5 до 10% на ці потреби); 

 оновлення, модифікацію реалізованого медичного обладнання здійснюють імпортери виключно 

згідно з політикою світових виробників та глобальних дистриб’юторів – бізнес-партнерів, 

відповідного бренда обладнання. 

Імпортери – учасники ринку наголошують на тому, що 70-80% компаній-покупців (приватні медичні 

установи) під час укладання угоди про постачання медичного обладнання просять продавців 

організувати схему фінансування або з використанням відтермінування платежів за медичне обладнання, 

або за допомогою застосування інструменту фінансового лізингу. Основна причина – нестача обігових 

коштів та низька доступність банківських кредитів у цій галузі.  

Стандартна схема розрахунку за медичне обладнання для приватного медичного закладу має такий 

вигляд: авансовий платіж у розмірі від 25 до 50% вартості; щомісячна оплата залишку вартості рівними 

частками від трьох до максимум шести місяців за фактом постачання та інсталяції обладнання. Імпортер 

дозволяє медичному закладу відтермінування оплати обладнання виключно за наявності відповідного за 

термінами та за вартістю товарного кредиту з боку світового виробника або глобального імпортера. 

Багато імпортерів ініціювали лізингові програми постачання медичного обладнання сумісно з 

лізинговими компаніями й банками. Але факти таких продуктів поодинокі та здебільшого є винятками, 

ніж правилом. Нагальна ж потреба в таких програмах є домінантною з боку медичних закладів, 

порівнюючи з іншими видами розрахунків.  

 

КОМПАНІЇ-ОД ЕРЖ УВАЧІ ЗА ВИД АМИ  ОБЛАД НАННЯ ТА ОБСЯГ  ІМПОРТОВАНОЇ ПРОД УКЦІЇ ЗАГАЛОМ ЗА 

НАПРЯМОМ У 2016 – 9 МІС. 2018  Р ., МЛН ГРН 

Компанія  Напрям д іяльності В ід правники 2016 2017 9 м іс. 2018 

Д іагностична в ізуал ізація  

ТОВ «Медгарант» Дистриб’ютор 

PODOSKER ENTERPRISES 

LIMITE, Samsung Medison CO., 

InMed s.r.o., FlexRay Medical 

26 526,2 4 512,6 219 265,3 

ТОВ «Протект 

солюшнз Україна» 
Дистриб’ютор 

RELANA Spedition und Logistik 

GmbH, Geis PL Sp z o o 
67 891,7 73 479,5 60 349,2 

ТОВ «Мед Ексім» Дистриб’ютор 

Medlogistics GmbH., NANJING 

PERLOVE MEDICAL EQUIPMENT 

CO. 

38 400,2 71 744,0 22 205,1 

ТОВ «Інмед» Виробник InMed s.r.o. - 42 434,1 80 564,6 

ТОВ «Здраво» Імпортер 

LEGENDE INDUSTRIAL. GO., 

LTD, BIOMEDICAL 

INSTRUMENTS XIAOPAN, 

«Contec Medical Systems Co. Ltd» 

61 297,6 30 637,9 28 866,8 

Косметологія  

ТОВ «Біодент Україна» Дистриб’ютор IKR Sp.z.o.o. - 4 325,07 2 950,02 

ТОВ «Б’юті сервіс 

Україна» 

Виробники продукції 

під власною ТМ на 

виробничих 

потужностях, що 

розміщені в інших 

країнах 

Dongguan Yirenmei Electric 

Co.,Ltd, Yimei Beauty Limited 
636,05 2 331,63 787,80 

ТОВ «Космо Трейд» Імпортер CUTERA Inc, MERZ PHARMA - - 2 568,40 

ТОВ «Авант мед» Дистриб’ютор 
Wavemed SRL, Leazeir Medical 

Light S.L. 
832,75 1 059,67 - 

ТОВ «Афродіта» Імпортер GMV S.R.L. - 401,64 1 087,15 

http://protech-solutions.com.ua/
http://protech-solutions.com.ua/
http://medexim.ua/
http://www.inmed.kiev.ua/
http://zdravo.in.ua/ru/
http://biodent.com.ua/
https://kosmetologia.com.ua/
https://kosmetologia.com.ua/
https://cosmotrade.com.ua/
http://avantmed.com.ua/
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КОМПАНІЇ-ОД ЕРЖ УВАЧІ ЗА ВИД АМИ  ОБЛАД НАННЯ ТА ОБСЯГ  ІМПОРТОВАНОЇ ПРОД УКЦІЇ ЗАГАЛОМ ЗА 

НАПРЯМОМ У 2016 – 9 МІС. 2018  Р ., МЛН ГРН 

Компанія  Напрям д іяльності В ід правники 2016 2017 9 м іс. 2018 

Меблі медичні 

ТОВ «Сервісмед» Імпортер EJKO Sp.z o.o., LINET spol. s r.o. 2 318,21 51 715,15 21 115,94 

ТОВ «Ксенко» Дистриб’ютор 

IKR Sp z o o, INTERMED 

INNOVATIONS LTD, TRILUX 

Medical GmbH & Co.Kg 

3 290,98 24 048,43 19 004,60 

ТОВ «БІОМЕД ЛТД» Імпортер 

JiangSu Rixin Medical Equipment 

Co, Shandong Yuda Medical 

Equipment CO LTD, JIANGSU 

RIXIN MEDICAL EQUIPMENT 

CO. 

3 112,26 27 375,14 11 432,37 

ТОВ «Техмед Кардіо» Імпортер LINET SPOL S.R.O. - 3 406,21 36 191,38 

ТОВ «Торговий дім 

‟Азаріс”» 
Імпортер SUKCES SP Z.O.O., Entrydell S.A. 484,32 31 778,66 1 151,85 

Стоматологія  

ПП «Фірма 

Укрмедмаркет» 
Дистриб’ютор 

«EUR-MED Slovakia, Ltd», 

Guangzhou Ajax Medical 

Equipment Co.Ltd, Tecno-Gaz 

S.p.A. 

23 441,78 27 075,56 28 479,76 

ТОВ «Укрмед дентал» Дистриб’ютор 
Cefla S.C., Zhejiang Getidy Medical 

Instrument Co.,Ltd. 
15 325,50 27 905,78 19 966,01 

ДП «БМТ ЮА» Дистриб’ютор BMT Medical Technology, s.r.o. 7 795,35 25 223,57 82,64 

ПП «ГАЛІТ» Виробник 

'DURR DENTAL' AG, EKOM 

spol.s.r.o., MELAG Medizintechnik 

oHG 

7 935,26 5 726,00 12 404,98 

ТОВ «Інспе» Дистриб’ютор 
MELAG Medizintechnik oHG, 

"Cefla SC - Cefla Dental Group" 
6 599,82 11 557,31 7 010,32 

Терапія  

ТОВ «Медгарант» Дистриб’ютор CS Logistik (Deutschland) GmbH 12 012,97 25 332,10 1 286,41 

ТОВ «Рехафлекс» Дистриб’ютор STORZ MEDICAL AG 4 905,65 8 661,47 865,51 

ТОВ «РМЕД» Імпортер EKOPEL MED, EkoPel d.o.o. - 3 143,19 1 226,72 

ТОВ «БТЛ-УКРАЇНА» Дистриб’ютор BTL Industries Ltd. 419,26 - 3 853,25 

ТОВ «Циммер Медізин 

Сістем Україна» 
Дистриб’ютор ICS Logistik (Deutschland) GmbH - 2 765,98 - 

Фізіотерапія  

ТОВ «БТЛ-УКРАЇНА» Дистриб’ютор BTL Industries Ltd. 10 228,07 12 639,99 11 394,05 

ТОВ «БІОМЕД ЛТД» Імпортер 
ООО "КЛЭР", Shenzhen 

Dongdixin Technology Co., LTD. 
3 519,88 3 833,60 1 659,32 

ТОВ «МЕД ЕКСІМ» Дистриб’ютор 
"MEDLOGISTICS" GmbH c/o 

Altrimo AG” 
1 046,82 3 287,18 - 

ТОВ «ЕКСІМ 

ЛОДЖИСТІКС» 
Імпортер MEDLOGISTICS GmbHc - - 2 701,70 

ТОВ «Циммер Медізин 

Сістем Україна» 
Дистриб’ютор ProMT, ICS Logistik Deutschland 507,18 - 1 969,71 

Джерело: Державна служба статистики України, оцінка Про Консалтинг 

  

http://ksenko.com/
http://biomed.ua/
http://www.kmm.com.ua/
http://www.kmm.com.ua/
https://ukrmed-dental.com/
http://www.bmt.ua/
https://www.galit.te.ua/
https://inspe.ua/
http://medgarant.net.ua/
http://rehaflex.com.ua/
https://rmed.uaprom.net/
https://www.btlnet.com/
http://zimmer.net.ua/index.php?id=9
http://zimmer.net.ua/index.php?id=9
https://www.btlnet.com/
http://biomed.ua/
http://medexim.ua/
http://zimmer.net.ua/index.php?id=9
http://zimmer.net.ua/index.php?id=9
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РОЗДІЛ 4. ЛІЗИНГ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ В УКРАЇНІ. 

ОЦІНКА РИЗИКІВ. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Застосування лізингу в медичній галузі може суттєво пришвидшити розвиток цієї індустрії в Україні. Крім 

того, лізинг здатний допомогти стабілізувати медичний ринок України, оскільки надає швидке та 

доступне фінансування медичним закладам, зокрема МСМП.  

Проте цьому сектору треба подолати такі перешкоди: 

 слабкий фінансовий стан нових медичних закладів як лізингоотримувачів; 

 довгострокове фінансування лізингових програм у гривні; 

 низький рівень обізнаності банків і лізингових компаній у сфері медичного обладнання як 

потенційного ринку;  

 брак партнерських програм між лізингодавцями, виробниками, медичними закладами та 

страховими компаніями; 

 брак прозорого ринку медичного обладнання, особливо вживаного; 

 несприятливий інвестиційний клімат України, що уповільнює прихід глобальних світових гравців 

у галузі виробництва медичного обладнання;  

 брак капіталу і стратегій розвитку бізнесу лізингових компаній; 

 брак бізнес-взаємодії виробників, лізингових компаній, медичних клінік через нерозвиненість 

страхової медицини. 

 

РИЗИКИ, ПРИТАМАННІ ЛІЗИНГУ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

Розглядаючи можливості лізингодавців на ринку медичного обладнання, потрібно розуміти основні 

ризики, притаманні цьому фінансовому інструменту. З огляду на результати поточного дослідження та 

опитування учасників ринку важливо розглянути такі чинники ризиків: 

(1) Ризик  збільшення ціни облад нання. Медичне обладнання на ринку здебільшого є 

предметом імпорту. Отож, продавці фіксують його ціну, прив’язуючи її до стабільних валют 

(долар США, євро), намагаючись хеджувати валютний ризик. У разі девальвації гривні на 

лізингоотримувача покладається ризик суттєвого зростання ціни на обладнання. Ш ляхи 

зниж ення  ризику : розподіл валютного ризику між учасниками ринку (виробник, 

лізингодавець, лізингоотримувач, страхова компанія) на підставі партнерських програм; 

зменшення терміну дії лізингового договору; збільшення розміру авансового платежу; 

страхування валютних ризиків. 

(2) Ризик  грошового потоку . Суттєве зменшення клієнтів медичних закладів та зниження 

платоспроможності пацієнтів під час дії договору лізингу можуть призвести до критичного 

зменшення вхідного грошового потоку надавача медичних послуг та, відповідно, погіршення 

його фінансового стану й неможливості оплачувати лізингові платежі. Ш ляхи зниж ення  

ризику : наявність власного капіталу лізингоотримувача; адекватне прогнозування вартості та 

кількості медичних послуг, що надаються з використанням об’єкту лізингу, які є джерелом 

лізингових платежів. 

(3) Ризик  технологічного старіння облад нання . Динаміка технічного прогресу та рівня 

цифровізації може призвести до ситуації, коли реальний термін амортизації предмету лізингу 
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стане значно більшим за термін технічного/технологічного старіння медичного обладнання. 

Ш ляхи зниж ення  ризику : виважена прогнозна оцінка терміну старіння обладнання; 

наявність договірної гарантії від виробника/лізингодавця щодо можливості технічного 

оновлення/вдосконалення обладнання; зменшення терміну дії договору лізингу. 

(4) Ризик  експлуатації. Низька кваліфікація медичного персоналу, який обслуговує та експлуатує 

медичне обладнання, може призвести до невикористання в повному обсязі переваг медичного 

обладнання або навіть до виведення з ладу складного технічного обладнання. Ш ляхи 

зниж ення  ризику : високопрофесійна первинна підготовка та регулярна перепідготовка 

персоналу; наявність діагностичних систем стану обладнання від виробника. 

(5) Ризик  спеціал ізованої інсталяції. Ціла низка медичного обладнання потребує інженерних 

проектних рішень щодо його інсталяції на конкретному об’єкті. Відповідно, таке обладнання 

практично неможливо демонтувати та перенести в інше місце для вторинного використання. 

Ш ляхи зниж ення  ризику : стандартизація обладнання і засобів його інсталяції; додаткове 

поглиблене вивчення фінансового стану лізингоотримувача й акцептування такого типу угод 

виключно для клієнтів з відомими брендами та стійким фінансовим станом. 

(6) Ризик  л ікв ід ності облад нання. Одним з факторів, який стимулює лізингодавця активно 

продавати лізингові продукти, є ліквідність обладнання (об’єкта лізингу) на вторинному ринку. 

Медичне обладнання має певну специфіку (відповідність паспортним показникам; сертифікація; 

наявність післягарантійного авторизованого обслуговування та ін.), що може призвести до 

низької ліквідності обладнання. Ш ляхи зниж ення  ризику : створення прозорого ринку 

медичного вживаного обладнання та формування прозорої структури його учасників; наявність 

сертифікованих компаній, що надають сервіс (у розрізі за брендами виробників) з технічного 

відновлення медичного обладнання відповідно до його паспортних характеристик. 

(7) Ризик  браку  прав власності на облад нання. Під час дії договору фінансового лізингу 

предмет лізингу залишається у власності лізингодавця, хоча амортизацію вартості медичного 

обладнання здійснює лізингоотримувач, незважаючи на те, чи користується він обладнанням, 

чи ні. Ш ляхи зниж ення  ризику : прозорий, юридично обґрунтований договір лізингу, який 

визначає умови переходу прав власності на предмет лізингу від лізингодавця до 

лізингоотримувача.    

 

ДЕСЯТЬ ОСНОВНИХ ВИМОГ ДО ЛІЗИНГОДАВЦЯ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

(1)  Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового 

лізингу та штатних працівників, підготовлених до бізнес-діяльності у сфері лізингових послуг на 

професійному рівні. Додатково лізингова компанія має залучати до співпраці експертів з 

медичною освітою або професійними знаннями в галузі медичного обладнання (штатна або 

контрактна основа). 

(2) Наявність достатніх технічних можливостей для формування бази даних клієнтів та 

автоматизації лізингових операцій (система подання заявки на отримання лізингового продукту; 

калькулятор розрахунку пропозиції лізингового продукту; систематизований перелік брендів і 

типів медичного обладнання для лізингу; автоматична система первинної оцінки фінансового 

стану лізингоотримувача)41,42. 

(3) Наявність ризик-менеджменту та/або скорингової моделі (сегмент клієнтів МСБ) за оцінкою 

фінансового стану лізингоотримувача в медичній галузі. 

                                                           
41 https://www.crestcapital.com/catalog/health_and_medical_equipment_financing  
42 https://www.advantageplusfinancing.com/applications/loan-application-online/  

https://www.crestcapital.com/catalog/health_and_medical_equipment_financing
https://www.advantageplusfinancing.com/applications/loan-application-online/
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(4) Укладання довгострокових контрактів з виробниками/вендорами медичного обладнання 

(наявність умов відтермінування оплати за обладнання; можливість зворотного викупу; 

доступність гарантійно-ремонтних сервісів; можливість технічного вдосконалення обладнання 

у разі довготривалої експлуатації). 

(5) Організація власної ремонтної бази або налагодження партнерських відносин зі 

спеціалізованими сервісними центрами медичного обладнання для підтримання технічного 

стану обладнання та можливої процедури ремаркетингу. 

(6) Практика кооперації із СК, що активно працюють в сегменті медичного страхування 

(страхування обладнання; партнерські програми сумісно із СК та  медичними закладами; 

використання вільних фінансових ресурсів СК для забезпечення лізингових операцій). 

(7) Організація бізнес-відносин з медичними закладами-лізингоотримувачами: системне навчання 

медичного персоналу правил експлуатації медичного обладнання; регулярна комунікація з 

клінічними спеціалістами та лікарями, які використовують у своїй діяльності медичне 

обладнання, з метою формування майбутнього попиту.  

(8) Побудова власного колекшн-менеджменту або контрактні відносини з незалежними 

колекторами, що працюють на ринку медичних послуг та охорони здоров’я (забезпечення 

якісного та швидкого ремаркетингу медичного обладнання). Взаємодія з учасниками ринку 

медичного обладнання, яке було у вжитку. 

(9) Наявність методології відновлення паспортних характеристик і тестування медичного 

обладнання, сертифікатів відповідності, дозволів з метою вторинного використання на ринку. 

(10) Встановлення партнерських договірних відносин з банками, які працюють з клієнтами галузі 

охорони здоров’я та медичних послуг. Реалізація професійних підходів під час організації 

фінансування учасників ринку охорони здоров’я і медичних послуг (кредитні операції та 

лізингові продукти). 
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ВИСНОВКИ 

У наступні п’ять років ринок медичного обладнання й далі зростатиме як у світі, так і в Україні. Цей 

висновок підтверджується світовими та українськими тенденціями, які ми детально розглянули в 

розділах 1-2. В Україні ринок медичного обладнання вже набирає обертів (імпорт досяг 1,8 млрд грн за 

9 місяців 2018 року), проте для стійкого зростання медичного ринку потрібне фінансування, 

ефективним варіантом якого є лізинг.  

 

Основними гравцями на українському ринку охорони здоров’я є: 

 компанії–вендори/дистриб’ютори медичного обладнання, зокрема відомі міжнародні компанії; 

 приватні медичні заклади, що зацікавлені в отриманні ефективного медичного обладнання; 

 лізингові компанії, які зацікавлені в джерелах фондування та подальшому фінансуванні 

придбання медичного обладнання компаніями, а також розвитку співпраці з 

постачальниками/продавцями цього обладнання.  

Більшість приватних компаній, які працюють на ринку медичного обслуговування в Україні, – це малі 

та середні підприємства. Загальний обсяг наданих послуг у галузі охорони здоров’я в 2017 році становив 

близько 18,7 млрд грн, за перші три квартали 2018 року – 15,9 млрд грн. Загальний обсяг ринку 

медичного обладнання за перші три квартали 2018 року становив приблизно 2 млрд грн, при цьому 

лізинг медичного обладнання – на початковій стадії (портфель лізингу медичного обладнання в 2018 

році становив 218,6 млн грн). 

 

МСБ як учасники ринку медичних послуг в Україні мають спільну проблему: брак достатнього 

фінансування для активної експансії. Банківські кредити важко отримати, і коштують вони дорого; 

внутрішній ринок капіталу має невеликий обсяг; а для залучення інвестиційного капіталу пропонується 

обмежене коло інструментів.      

 

Опитування учасників ринку показує, що протягом останніх років українські медичні заклади купували 

медичне обладнання за обігові кошти. Але для  розширення власного бізнесу вони потребують 

залучення коштів з інших джерел.  

 

Компанії – постачальники та/чи дистриб’ютори – хоча й пропонують продаж медичного обладнання 

розстрочку на виплат, проте обмежені у власному капіталі, і це лише часткове вирішення проблеми. 

Вони зацікавлені у співпраці з компаніями, готовими запропонувати фінансовий лізинг клієнтам зараз, а 

оперативний – у майбутньому. 

 

Крім розглянутих вище питань, критичним залишається забезпечення доступу до фінансування для 

самих лізингових компаній в умовах обмеженого внутрішнього ринку капіталу та дорогих банківських 

кредитів. 

 

Розширення доступу українських лізингових компаній до фінансування потрібно зосередити на таких 

напрямах: 

 

(1) По-перше, м іж народним ф інансовим організац іям (МФО), як і активно 

працюють в Україні, варто розширити нові та наявні ф інансов і мож ливості д ля 

МСБ, д од авши д о них л ізинг. Перспективним канд ид атом д ля д оступу д о 

ф інансування завд яки вид іленим кред итним л ініям  МФО є ринок мед ичного 

облад нання .  

 

Програми МФО (ЄБРР, ЄІБ, KfW, Cвітовий банк) для України, відкриті з метою 

стимулювання економіки України, тільки частково охоплюють фінансовий лізинг і більшою 
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мірою призначені для аграрної галузі України. Наприклад, у 2017–2019 рр. єдиною 

лізинговою компанією, яка могла отримати кредит від KfW, ЄБРР та IFC, була «ОТП Лізинг 

Україна», що належить до банківської групи ОТП, в результаті чого лізингова компанія 

планує залучити більше 100 млн дол. США за програмами кредитування малих і середніх 

підприємств у таких сегментах, як сільське господарство та стійка енергетика. 

 

Додаткове розширення фінансування для ринку фінансового лізингу загалом потребує зміни 

кількох обмежень (зокрема юридичних, регуляторних, фінансових) з метою забезпечення 

відповідності критеріям фінансування. Наприклад, у разі фінансової угоди між ЄІБ та 

Україною за проектом «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» учасниками 

сьогодні можуть бути тільки банківські установи. Це пояснюється вимогами Мінфіну до 

підтвердження платоспроможності лізингових компаній та додаткової застави від них (на 

зразок доступу до банківських гарантій). До того ж за кредитними лініями інших МФО, за 

нашими оцінками, лізингові компанії та/або банківські групи, до яких вони належать, повинні 

пройти процедури «знай свого клієнта» (KYC) та взяти на себе низку ковенант, а також 

інших обов’язків щодо корпоративного управління, звітування тощо. 

 

Ухвалений у вересні 2019 року Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» 

(№ 79-ІХ) має підвищити прозорість, надійність і ефективність небанківського фінансового 

сектору, у такий спосіб знявши вищенаведені обмеження. Тому для подальшого 

розширення доступу лізингових компаній до інструментів фінансування від МФО потрібною 

є спільна координація міжнародних фінансових організацій, донорів, українського Уряду, 

регулятора ринку та її компаній-учасників з метою зняття усіх технічних обмежень, 

максимум до завершення транзитного періоду, що триватиме до липня 2020 року, а також 

розгляду можливості відкриття спеціалізованих кредитних ліній для фінансування лізингу 

медичного обладнання.  

 

(2) По-д руге, важ ливо залучити д о реал ізації проектів  ф інансування л ізингу 

(зокрема  мед ичного облад нання) м іж народ ні ф інансов і установи, як -от 

американськ і U.S. Ex - Im  Bank  та OPIC (нещ од авно трансформований у 

Корпорацію ф інансування м іж народ ного розвитку).   

 

Ці організації мають досвід участі в таких проектах і зацікавлені в наданні гарантій для 

інвесторів або навіть безпосередньому наданні позик. Корпорація фінансування 

міжнародного розвитку більше не вимагає, щоб компанія, якій надається гарантія, мала прямі 

фінансові відносини з американською організацією. Основні вимоги: продемонструвати 

обґрунтованість проекту, відповідати критеріям соціального впливу (малий та середній 

бізнес, охорона здоров’я, альтернативна енергетика тощо) й надати інформацію, яка 

підтверджує добропорядність компанії (офіційна реєстрація, прозорість, достовірність 

фінансової звітності, бухгалтерський облік, аудит та ін.). 

 

(3) По-третє, фонд ування л ізингових компаній потребує використання різних 

форм ф інансових інструментів  на українському ринку .  

 

Залучення консорціумних кредитів, револьверних кредитних ліній, випуск облігацій – це той 

далеко не вичерпний арсенал інструментів, які можна використовувати для диверсифікації 

кредитного портфелю та збільшення фінансових потоків.  
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Крім того, варто розглянути такий варіант, як сек’юритизація, оскільки він пропонує 

установам організований і структурований спосіб залучення коштів для дуже специфічних 

активів, причому виплата боргу пов’язана лише з продуктивністю таких активів. Це дає змогу 

установі збільшити суму вільних коштів для розширення бізнесу вже сьогодні, не залучаючи 

додаткових кредитів.  

 

Наразі українське законодавство не дозволяє використовувати сек’юритизацію/цільовий 

механізм. Проте у новому законопроєкті про організований товарний ринок (№ 2284 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій 

та запровадження нових фінансових інструментів»), який подано на розгляд Верховної Ради, 

передбачено запровадження деривативних інструментів, що дасть поштовх для подальшого 

формування ринку сек’юритизації активів. 

 

(4) По-четверте, формування д ерж авних пільгових програм , гарантій та стимулів 

д ля розвитку ринку мед ичних послуг. 

 

Підтримка держави сприяла б забезпеченню доступу населення до якісного медичного 

обладнання, а медичним закладам допомогла б зменшити фінансове навантаження, 

пов’язане з придбанням цього обладнання. Стимули можуть бути як податковими 

(прискорена амортизація, механізм передавання податкових пільг, звільнення від податків), 

так і інвестиційними (субсидії, урядові гарантії).  

Враховуючи соціальну складову розвитку ринку медичного обладнання, для лізингових 

компаній було б доцільним наголосити на перевагах, які вони могли б запропонувати ринку 

в разі отримання доступу до капіталу. 

 

(5) Розвиток  венд орного фінансування через партнерськ і програми л ізингових 

компаній та постачальник ів  мед ичного облад нання.  

 

Зараз на ринку медичного обладнання України є багато можливостей для використання 

вендорного фінансування.  

 

Вендорне фінансування – це партнерська програма, в якій беруть участь лізингова компанія 

та вендор і яка має на меті збільшення обсягів продажу завдяки оптимальному способу 

фінансування/лізингу. За програмами вендорного лізингу вендори можуть зосередити увагу 

саме на продажу обладнання та не відволікатись на пошуки фінансування. Вендорне 

фінансування зменшує ціну для кінцевого споживача за допомогою надання ринкового 

підтримання у вигляді субсидій, сліпих знижок, розподілу ризиків тощо. Отож, лізинг для 

споживача стає привабливішим. Крім того, оскільки споживач не витрачає кошти на 

обладнання, він може витратити їх на інші стратегічні складові бізнесу, а саме: персонал, 

навчання тощо, а це покращує рух грошових коштів.         

 

Вендорам/дистриб’юторам вендорне фінансування забезпечить збільшення обсягу продажу, 

скорочення циклу продажу і швидші та надійніші грошові надходження. Лізингова компанія 

сплачує повну вартість від початку. 

 

В Україні вендорного фінансування немає (хоча у світі це поширене явище), і, щоб воно 

з’явилось, треба вирішити деякі проблеми. У зв’язку із ситуацією на ринку та питанням 

ліквідності медичного обладнання основним чинником співпраці буде наявність 

ремаркетингового підтримання вендора/дисриб’ютора  (зворотний викуп, перший збиток 

тощо) у разі виникнення ризиків. 
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Ще одна проблема – обмеженість вторинного ринку медичного обладнання. Є законодавчі перешкоди 

щодо відновлення обладнання до заводських параметрів, ремонту та ввезення/вивезення запчастин 

тощо. Сплата мита за вивезення обладнання та повторне ввезення збільшує ціну такого відновлення 

поза межами України настільки, що не узгоджується з критеріями економічної доцільності. Те саме 

стосується вартості ремонту, яка значно підвищується, навіть якщо він здійснюється в Україні, знову ж 

таки за рахунок сплати мита на запчастини. Не менш значний вплив на вторинний ринок медичного 

обладнання має уникнення митних процедур під час увезення такого обладнання та проходження 

процедур для отримання знака відповідності. Наявна система сертифікації медичних виробів і контроль 

за її дотриманням за допомогою акредитації медичних закладів покликані розв’язати цю проблему. Тоді 

як вирішення питання вартості ремонту та відновлення медичного обладнання потребує внесення змін 

до митного законодавства. Важливою також є проблема уникнення потреби повторної сертифікації в 

Україні у разі наявності знаку CE (Conformité Européenne ), тим більше, що такі практики вже 

застосовуються на ринку закупівлі медичного обладнання за державні кошти.   

 

Отже, основним драйвером подальшого зростання ринку лізингу медичного обладнання є доступ 

лізингових компаній до зовнішнього фінансування та цільове фінансування з державних програм та з 

міжнародних фінансових угод, тому варто сфокусуватись на вищенаведених напрямах діяльності.  

 




