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На сьогодні, стоматологічна медична допомога належить до одного з найбільш масових видів медичної 
допомоги, який є високотехнологічним, і потребує великого переліку високовартісних засобів, матеріалів 
і обладнання. На сьогодні більша частина таких матеріалів і обладнання імпортується до України. Тому 
ціна на стоматологічні послуги залежить від обмінних курсів основних валют. Проведено оцінку динаміки 
обсягів продажу та цін на систему «opalescence» 10% («ultradent», США), стоматологічний композитний 
пломбувальний матеріал світлового тверднення «filtek Z250» відтінку a3 («3M EspE», США-Німеччина) 
та однокомпонентну стоматологічну адгезивну систему 5-го покоління «pQ1» («ultradent», США) за  
2013-2017 рр. Встановлено, що середні індекси зростання цін на імпортні стоматологічні матеріали в 
Україні за останні 5 років досягли 3,89, і на 23-64% (в середньому – 44%) перевищили індекси зростання 
крос-курсу американського долара, за який вони закуповуються – 3,45.
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Вступ. На сьогодні, стоматологічна медична 
допомога належить до одного з найбільш 

масових видів медичної допомоги, які надають-
ся як державними (відомчими, комунальними) 
медичними закладами, так і приватними. Сто-
матологія є одним із найбільш комерціалізова-
них видів медичної допомоги в Україні. З іншої 
сторони, стоматологічна допомога є одним із 
найбільш упредметнених видів медичної допо-
моги, результати такої діяльності є видимими 
і піддаються простій оцінці. Також, зазначений 
вид допомоги є високотехнологічним, і потребує 
великого переліку засобів, матеріалів і облад-
нання, яке часто є високовартісним [1; 2]. 

На сьогодні більша частина стоматологічних 
матеріалів і обладнання, які використовуються 
у стоматологічній практиці, до України імпорту-
ється що, може чинити негативний вплив на зо-
внішньо-торгівельне сальдо країни, призводити 
до зниження курсу національної валюти. Врахо-
вуючи залежність такої продукції від коливання 
обмінного курсу основних валют (а розрахунок із 
іноземними поставниками проводиться в амери-
канських доларах та євро), та закладання у тор-
гівельні націнки роздрібної мережі ризиків втрат 
від коливання валют та виникнення курсової 
різниці, спостерігається прогресивне зростання 
цін на імпортні стоматологічні матеріали [3; 4; 5]. 
Такий ріст впливає на ціну стоматологічної по-
слуги (або собівартість стоматологічної медичної 
допомоги), котра також зростає більш інтенсив-
но. А це негативно відображається на доступнос-
ті стоматологічних послуг для населення країни, 
так як в переважній більшості такі послуги не 
фінансуються державою і відповідно надаються 
за кошти самого населення [6; 7].

мета дослідження: оцінити динаміку цін і об-
сягів продажу представників основних стомато-
логічних матеріалів імпортного виробництва за 
період 2013-2017 років.

матеріали і методи. Враховуючи відсут-
ність подібних досліджень в українському на-
уковому полі, ми проаналізували динаміку 
цін виробника у валюті, кінцевих цін на вну-
трішньому ринку та обсягів продажу трьох 
стоматологічних матеріалів іноземного вироб-
ництва за період 2013-2017 років. Такими ста-
ли – система відбілювання зубів «opalescence» 
гель 10% («ultradent», США), стоматологічний 
композитний пломбувальний матеріал світ-
лового тверднення «filtek Z250», відтінок a3  
(«3M EspE», США-Німеччина) та однокомпо-
нентна стоматологічна адгезивна система 5-го 
покоління «pQ1» («ultradent», США). Зазна-
чені матеріали присутні на ринку України 
понад 15 років, і для багатьох практичних лі-
карів-стоматологів є матеріалами щоденного 
використання у професійній сфері. Матеріали 
є імпортними, і їх ціна в роздрібній торгівель-
ній мережі дуже «чутлива» до обмінного кур-
су валют, який відчутно змінювався в період  
2014-2016 років. Матеріалом для дослідження 
стали первинні звіти електронної бази даних 
відділів продажу ТОВ «Стаміл» (м. Київ), Офі-
ційні довідники держкомстату. Первинні дані 
експортувалися та аналізувалися в програмі 
Microsoft Excel 2016.

результати дослідження. Як можна помітити 
на рис.1, із появою негативних явищ в економіці 
країни відбулося зниження продажів зазначе-
них матеріалів на ринку в 2014 році, із подаль-
шим вирівнюванням у 2015. Окремі матеріали 
продовжували знижувати обсяги присутності, 
що можна пояснити ймовірно явищами конку-
ренції із іншими імпортними матеріалами тако-
го ж класу, або і результатом процесів імпорто-
заміщення. 

Поряд із тим, незважаючи на зростання ціни 
на продукцію в гривні внаслідок коливання кур-
сів основних валют, було виявлено і зростання 
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цін на продукцію у виробника, що також при-
зводило до збільшення роздрібних цін. 

Так, якщо проаналізувати ціну у виробника 
«opalescence» гель 10% («ultradent», США), 
то можна виявити, що за період із 2013 по 
2017 рік ціна зростала в межах від 1 до 17% 
відносно даних 2013 року (рис. 2). Найбільша 
ціна була помічена в 2016 році – зростання 
було аж на 17%. В 2017 році відбулося незна-
чне зниження, і відносно 2013 року ціна стала 
більшою на 13%.

При виконанні подібного аналі-
зу продажу стоматологічного ма-
теріалу «filtek Z250», («3M EspE», 
США-Німеччина), динаміка була 
трохи іншою, але також була ви-
явлена подібна тенденція – ціна 
виробника на матеріал також 
зростала (рис. 3). Протягом періо-
ду 2013-2017 років ціни зростали 
в діапазоні 5-9% (відносно даних 
2013 року). Найбільше зростання 
було помічено в 2016 році – 9%. За 
період 2013-2017 років ціна на ма-
теріал у виробника зросла на 7%.

Інша динаміка була виявлена 
при аналізі даних продажу сто-
матологічного матеріалу «pQ1» 
(«ultradent», США). Ціна виробни-
ка на такий матеріал також зрос-
тала (рис. 4). Поряд із тим споте-
рігається загальна тенденція до 
зниження обсягів продажу матеріа-
лу (загалом на 24%, якщо порівняти 
2013 і 2017 роки).

Ціна виробника, навпаки, зрос-
тала в межах 7-19% відносно даних 
2013 року. І якщо взяти кінцевий 
період спостереження, то ціна на 
продукт зросла на 19% відносно 
2013 року. Зазначена інформація 
стосувалася цін виробника у валю-
ті, враховуючи коливання обмінних 
курсів основних валют у Україні 
в період 2014-2017 років, ситуація 
із роздрібними цінами на вищезга-
дану продукцію була менш опти-
містичною (табл. 1). 

Як можна помітити, то макси-
мальне зростання ціни для кін-
цевого споживача спостерігалося 
у 2014 році, коли ціна зростала на 
97-110% на кінець року. Тенденція 
стала більш слабкою у 2015 році – 
44-60% на кінець року. Ще більш 
вона зменшилася в 2016 році –  
15-22% на кінець року. І зовсім спа-
ла, або й змінилася на спадання 
у 2017 році, на кінець року – 1-7% 
відносно попереднього.

Але якщо порівняти ціни на ті 
ж продукти із прейскурантами 
2013 року, то ми маємо критичне 
зростання, яке перевищує індекси 
курсів основних валют та індексів 
цін в галузі охорони здоров’я (які 
наводилися в попередніх розділах), 
що можна помітити на діаграмі ри-

сунку 5. Загалом, середній індекс цін на три 
аналізовані матеріали склав 3,89.

У таблиці 2 наведені обмінні курси станом на 
початок року американського долара та розра-
ховані індекси зростання курсу.

Таким чином, можна помітити що середні ін-
декси зростання цін на імпортні стоматологічні 
матеріали за останні 5 років на 23-64% (в се-
редньому – 44%) перевищили індекси зростання 
крос-курсу тієї іноземної валюти, за яку вони за-
купляються (3,89 і 3,45 відповідно). Такий фактор 

 
рис. 1. динаміка обсягів продажів «Opalescence» гель 10% 

(«ultradent», сШа), «filtek z250», («3m eSpe», сШа-німеччина)  
і «pq1» («ultradent», сШа) за період 2013-2017 рр.

 

рис. 2. індекси цін та обсягів продажу системи Opalescence 10% 
(ultradent, uSA) за період 2013-2017 рр.

 
рис. 3. індекси цін та обсягів продажу реставраційного матеріалу 

filtek z250 A3 (3m eSpe, uSA) за період 2013-2017 рр.
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може бути вагомим чинником впли-
ву на зростання цін на стоматологіч-
ну допомогу в країні, яке відбулося 
в період 2013-2017 років [6; 7]. 

висновки. Отже, сьогодні стома-
тологічна медична допомога в Украї-
ні є масовим видом медичної допомо-
ги, який потребує значного переліку 
стоматологічних матеріалів і облад-
нання. Переважна більшість такої 
продукції виробляється за кордоном, 
внаслідок чого ціни на стоматоло-
гічну допомогу є високо залежними 
від обмінних курсів основних валют. 
Протягом 2013-2017 років спостері-
галося незначне коливання обсягу 
продажів імпортних стоматологічних 
матеріалів зі збереженням загаль-
ної тенденції до зростання. Ріст цін 
на основні стоматологічні матеріали 
протягом 5 років досяг індексу 3,89, 
що перевищує індекс курсу амери-
канського долара (3,45). Окрім зрос-
тання ціни, зумовленого зниженням 
курсу української гривні, варто від-
мітити компонент збільшення самої 
ціни на продукцію виробником. Така 
ситуація наводить на думку щодо 
необхідності розробки і впроваджен-
ня в практику програм імпортозамі-
щення основних і додаткових стома-
тологічних матеріалів в Україні. 

 
рис. 4. індекси цін та обсягів продажу адгезивної системи pq1 

(ultradent, uSA) за період 2013-2017 рр.

 

рис. 5. індекси цін в гривні на окремі стоматологічні матеріали  
в україні за період 2013-2018 рр.

Таблиця 1
порівняння індексів цін в гривні на окремі імпортні стоматологічні матеріали в україні  

в період 2013-2017 рр.

індекси цін на матеріали, роки місяць

2014 (індекси цін відносно 2013 р.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

opalescence (ultradent, usa) 1,01 1,09 1,25 1,47 1,44 1,44 1,48 1,63 1,64 1,63 1,85 1,97

filtek Z250 a3 (3M EspE, usa) 1,05 1,13 1,30 1,53 1,50 1,50 1,54 1,69 1,71 1,70 1,92 2,05

pQ1 (ultradent, usa) 1,07 1,16 1,33 1,56 1,53 1,53 1,58 1,73 1,75 1,74 1,97 2,10

2015 (індекси цін відносно 2014 р.)

opalescence (ultradent, usa) 1,08 1,66 1,59 1,54 1,43 1,45 1,49 1,47 1,48 1,49 1,59 1,60

filtek Z250 a3 (3M EspE, usa) 0,97 1,49 1,43 1,39 1,28 1,30 1,34 1,32 1,33 1,34 1,43 1,44

pQ1 (ultradent, usa) 1,06 1,63 1,56 1,52 1,40 1,42 1,46 1,45 1,45 1,47 1,57 1,58

2016 (індекси цін відносно 2015 р.)

opalescence (ultradent, usa) 1,13 1,23 1,23 1,19 1,17 1,16 1,16 1,17 1,22 1,20 1,20 1,22

filtek Z250 a3 (3M EspE, usa) 1,12 1,22 1,21 1,18 1,16 1,15 1,14 1,16 1,21 1,19 1,18 1,21

pQ1 (ultradent, usa) 1,07 1,16 1,16 1,13 1,11 1,10 1,09 1,10 1,16 1,13 1,13 1,15

2017 індекси цін в гривнях до 2016 р.

opalescence (ultradent, usa) 2014 1,00 0,99 0,99 0,99 0,97 0,96 0,95 0,94 0,96 0,98 0,98 1,01

filtek Z250 a3 (3M EspE, usa) 1,02 1,02 1,01 1,01 0,99 0,98 0,97 0,96 0,98 1,00 1,00 1,03

pQ1 (ultradent, usa) 1,06 1,05 1,05 1,05 1,03 1,02 1,01 1,00 1,01 1,04 1,04 1,07

Таблиця 2 
крос-курси долара сШа в україні в 2013-2018 рр.  

та індекси його зростання відносно 2013 року

рік 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (січень)

Крос-курс 7,99 8,00 15,81 24,27 27,25 27,53

Індекс ціни відносно 2013 року - 1,00 1,98 3,04 3,41 3,45



«Молодий вчений» • № 10 (62) • жовтень, 2018 р. 476

М
Е

Д
И

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

список літератури:
1. локомотив цивилизованности: Почему стоматология – самая развитая сфера медицины в Украине [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://delo.ua/business/lokomotiv-civilizovannosti-pochemu-stomatologija-
samaja-razvitaj-296355/.

2. Козир Г.Р. дослідження асортименту лікарських засобів для місцевого застосування в стоматології // Г.Р. Ко-
зир, М.М. Васенда, І.Р. Міц, Р.л. Козир // Фармацевтичний часопис. – 2018. – № 1. – С. 74-80.

3. ляхова Н.О. Стан ринку стоматологічних послуг в Україні на сучасному етапі // Н.О. ляхова, О.М. Несте-
ренко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Том 3(112). – С. 47-50.

4. Гальків л.І. Середній клас і людський капітал: взаємозалежність розвитку / л.І. Гальків, С.С. Гринкевич, 
Р.А. Крамченко // Вісник львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г.І., Куцик П.О., Семак Б.Б. 
та ін.]. – львів: Видавництво львівської комерційної академії, 2016. – Вип. 50. – С. 61-65.

5. Клименко В.и. Проблемы организации работы стоматологической службы (по данным анкетирования врачей 
стоматологов-терапевтов) / В.и. Клименко, и.В. Смирнова // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – 
Вип. 3, Т. 1. – С. 153-156.

6. Формирование цены на платные услуги в стоматологических учреждениях [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.medicus.ru/handbook/legal/document23353.phtml.

7. Офіційний сайт держкомстату України [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

мочалов ю.а.
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»
гелуненко а.о., капелюшная а.в.
ООО «Стамил»
мочалов а.а.
Мироновская центральная районная больница

цена основнЫх стоматологических материалов  
как фактор влияния на доступностЬ стоматологической 
помоЩи для населения украинЫ в 2013-2017 гг.

аннотация
Сегодня, стоматологическая медицинская помощь относится к одному из наиболее массовых видов 
медицинской помощи, который является высокотехнологичным и требует значительного перечня до-
рогостоящих материалов и оборудования. В современных условиях большая часть таких материа-
лов и оборудования импортируется в Украину. Поэтому цена на стоматологические услуги зависит 
от обменных курсов основных валют. Проведена оценка динамики объемов продаж и цен системы 
«opalescence» 10% («ultradent», США), стоматологического композитного пломбировочного материали 
светового отверждения «filtek Z250», оттенок a3 («3M EspE», США-Германия) и однокомпонентной 
стоматологической адгезивной системы 5-го поколения «pQ1» («ultradent», США) за 2013-2017. Опре-
делено, что средние индексы роста цен на импортные стоматологические материалы в Украине за 
последние 5 лет достигли 3,89, и на 23-64% (в среднем – 44%) превысили индексы роста кросс-курса 
американского доллара к украинской гривне, за который они закупаются – 3,45.
ключевые слова: стоматология, материалы, композит, адгезив, цена, динамика.
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the price Of the mAin DentAL mAteriALS  
AS An infLuence fActOr On the AvAiLABiLity 
Of DentAL cAre tO uKrAiniAn pOpuLAtiOn in 2013-2017

Summary
today, dental medical care is one of the most widespread types of medical care which is high-tech and 
requires a significant list of expensive materials and equipment. nowadays, most of these materials and 
equipment are imported to ukraine. therefore, the price of dental services depends on the exchange rates 
of major currencies. article is dedicated to an evaluation of the dynamics of sales volumes and prices of the 
opalescence gel 10% (ultradent, usa), dental composite filling light curing material filtek Z250, (3M EspE, 
usa-germany) and single-component dental adhesive system of 5-th generation “pQ1” (“ultradent”, usa) 
during 2013-2017. it was determined that the indices of average price increase for imported dental materials 
in ukraine over the past 5 years reached 3.89 and by 23,0-64,0% (average – 44,0%) exceeded the growth 
index of the cross-rate of the us dollar to the ukrainian hryvnia, for which they are purchased – 3.45.
Keywords: dentistry, materials, composite, adhesive, price, dynamics.


