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Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності 
Міністерства охорони здоров'я України розглянув Ваш запит на отримання 
публічної інформації щодо проведення вакцинації проти COVID-19 та вакцин, 

які застосовуються в Україні  і повідомляє.  
Вакцинація в Україні проводиться відповідно до Дорожньої карти з 

впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у 
відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, затвердженої 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 грудня 2020 року            
№3018 (із змінами та доповненнями), (далі - Дорожня карта) та Національного 
плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

З Наказом та Дорожньою картою, можна ознайомитись на офіційному 
вебсайті МОЗ у розділі «Накази МОЗ». 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 жовтня 2021 року 
№ 2362 внесено зміни до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і 
проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби 
COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, затвердженої наказом Міністерства 
охорони здоров’я України  від  24 грудня 2020 року  № 3018. а саме: в розділі 
«МЕТА ТА ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАКЦИНИ ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ 
ХВОРОБИ COVID-19» абзац десятий «Вакцинація від коронавірусної хвороби 
COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних 
груп» виключено. Вищезазначеним наказом затверджено проведення вакинації в 
Україні. 

Дорожньою картою передбачається вакцинація від COVID-19 

щонайменше 50% населення України (20 866 390 людей) у п’ять етапів, першими 
щеплення отримали медичні працівники з лікарень, які надають стаціонарну 
допомогу хворим на COVID-19.  
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В даному документі визначено цільові пріоритетні групи населення та 
етапність вакцинації цих груп.  

В Україні з запланованими для вакцинації вакцинами проти COVID-19 Ви 
можете ознайомитись у Дорожній карті. 

В Україні використовуються вакцини які пройшли випробування і 
використовуються в розвинутих країнах світу тільки після їх реєстрації в 
Україні.  

РНК-вакцина Pfizer кодує патогенну форму шиповидного білка SARS-

CoV-2, вакцину під назвою BNT162b2 було створено у співпраці 
фармкомпаній Pfizer (США) і BioNTech (Німеччина), за даними виробника має 
ефективність 95 %. 

Вакцину AstraZeneca розроблено вченими Оксфордського університету і 
фармацевтичною компанією AstraZeneca на початку 2020 року. 30 грудня 2020 
Британія першою серед країн схвалила вакцину AstraZeneca, визнавши її 
безпечною та ефективною. 

Клінічні дослідження препарату Moderna (США) закінчили у грудні 2020 
року із заявленою ефективністю 94,5 %. Нею планують провести щеплення до 60 
мільйонів жителів США і 12,5 млн за межами країни. 

   CoronaVac — вакцина проти COVID-19, який виробляється 
компанією «Sinovac Biotech» (КНР). Починаючи з середини 2020 року, вакцина 
проходила клінічне дослідження III фази у кількох країнах. 

 Єдиним дієвим способом заохочення українців до добровільної вакцинації 
є покриття ризиків їх можливих захворювань, включаючи тимчасову 
непрацездатність, інвалідність, смерть (у тому числі перинатальну) за рахунок 
коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Для проведення щеплення від коронавірусної хвороби, визначення 
протипоказань, клінічного стану пацієнту Вам необхідно звернутися до 
сімейного лікаря за місцем спостереження. 

З мінімальними та максимальними строки між етапами вакцинації, які 
становитимуть повний цикл,  що підтверджують факт проведення повного циклу 
вакцинації від COVID-19 можно ознайомитись у постанові Кабінету Міністрів 
України  від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та 
використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний 
результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби».  

  С початку  вакцинальної кампанії в Україні проведено 29 501 133 щеплення. 

 Згідно з наданою інформацією від державного підприємства «Державний 
експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» про зареєстровані 
несприятливі події після імунізації, в Україні зареєстровані такі несприятливі 
події після імунізації від різних вакцин від COVID-19:  

 Від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в Україні було 
зафіксовано 1 128 повідомлень (0,23% від загальної кількості щеплень) від 
державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони 
здоров’я України» про зареєстровані несприятливі події після імунізації, із них: 
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несерйозні випадки – 1 066; серйозні випадки – 63 (із них 28 летальних випадків).  

 Вакцина КОРОНАВАК. Від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 

в Україні було зафіксовано 553 повідомлень (0,007% від загальної кількості 
щеплень) від державного підприємства «Державний експертний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» про зареєстровані несприятливі події 
після імунізації: несерйозні випадки – 411; серйозні випадки – 142 (із них 57 
летальних випадків).  

 Вакцина КОМІРНАТІ. Від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в 
Україні було зафіксовано 1031 повідомлення (0,014% від загальної кількості 
щеплень) від державного підприємства «Державний експертний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» про зареєстровані несприятливі події 
після імунізації: несерйозні випадки – 874; серйозні випадки – 157 (із них 33 
летальних випадки).  

 Вакцина АСТРАЗЕНЕКА. Від початку вакцинальної кампанії від COVID-

19 в Україні було зафіксовано 581 повідомлень (0,018% від загальної кількості 
щеплень) від державного підприємства «Державний експертний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» про зареєстровані несприятливі події 
після імунізації: несерйозні випадки – 508; серйозні випадки – 72 (із них 22 
летальних випадків).  

 Вакцина ЯНССЕН. Від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в 
Україні було зафіксовано 0 повідомлень (0% від загальної кількості щеплень) від 
державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони 
здоров’я України» про зареєстровані несприятливі події після імунізації: 
несерйозні випадки – 0; серйозні випадки – 0.  

 Вакцина МОДЕРНА. Від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в 
Україні було зафіксовано 400 повідомлень (0,018% від загальної кількості 
щеплень) від державного підприємства «Державний експертний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» про зареєстровані несприятливі події 
після імунізації: несерйозні випадки – 357; серйозні випадки – 43 (із них 13 
летальних випадків). 

Інформуємо, що МОЗ розроблено та Постановою Кабінету Міністрів 
України від 31 березня 2021 року №371 «Деякі питання державної компенсації 
шкоди, пов’язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» затверджено Порядок здійснення державної компенсації шкоди, 
пов’язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та 
Порядок використання коштів, спрямованих на здійснення державної 
компенсації шкоди, пов’язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після 
вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2. 
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Пунктом 2 вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України 

установлено, що: 
1) кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету за рахунок 
джерел, визначених пунктом 9 статті 12 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік», спрямовуються у 2021 році в розмірі 55 920 тис. 
гривень Міністерству охорони здоров’я на здійснення державної компенсації 
шкоди, пов’язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, шляхом установлення Міністерству охорони здоров’я за спеціальним 
фондом державного бюджету обсягу видатків споживання у сумі 55 920 тис. 
гривень за новою бюджетною програмою за рахунок залишку коштів, який 
утворився станом на 1 січня 2021 р. за програмою 3511380 «Фонд боротьби з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками»; 

2) у разі встановлення особі групи інвалідності, пов’язаної із ускладненнями, що 
можуть виникнути після вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, виплата згідно з цією постановою 
проводиться разово у таких розмірах: 
400-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю I групи; 
350-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю II групи; 
300-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю III групи; 
3) у разі смерті особи, що настала внаслідок вакцинації від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, членам сім’ї, 
батькам, утриманцям померлого проводиться виплата згідно з цією постановою 
в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
установленого на 1 січня календарного року; 
4) у разі отримання виплати на компенсацію шкоди, пов’язаної з ускладненнями, 
що можуть виникнути після вакцинації від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, вакцинами або іншими 
медичними імунобіологічними препаратами для специфічної профілактики 
коронавірусної хвороби (COVID-19) за процедурою Всесвітньої організації 
охорони здоров’я в рамках глобальної ініціативи «COVAX», виплати державної 
компенсації, передбачені цією постановою, не здійснюються; 
5) надання медичної допомоги особам внаслідок виникнення ускладнень після 
вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, проводиться за рахунок коштів, передбачених 
програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, або інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

Крім того, пунктом 3 вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів 
України передбачено доповнення пунктом 194 Положення про порядок, умови та 
критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 «Питання медико-соціальної 
експертизи», а саме: причинний зв’язок інвалідності осіб з ускладненнями, що 
виникли після вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
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спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, встановлюється на підставі протоколу 
розслідування, що надається групою оперативного реагування на несприятливі 
події після імунізації, за формою, затвердженою МОЗ. 
 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності                  Ірина РУДЕНКО 
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