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Огляд ринку медичних лабораторних послуг в Україні 

МЕДЕКСПЕРТ – здорові рішення                                                                                                    
 

Резюме 
«Огляд  ринку  медичних  лабораторних  послуг  в  Україні»  є  результатом  дослідження 
ринку  лабораторних  послуг  медичних  закладів  в  Україні.    Лабораторна  діагностика 
активно  розвивалася  протягом  останніх  7‐ми  років.  Зміни  на  ринку  відбувалися  і 
відбуваються,  як  під  впливом  зовнішніх  факторів  (технологічний  прогрес,  зростання 
світового лабораторного ринку та його окремих складових),  так  і під впливом внутрішніх 
факторів  (стан  здоров’я  українців,  соціально‐економічний  розвиток  України  в  цілому  та 
окремих її регіонів, рівень вибагливості споживачів медичних послуг та ін.). 

Розділ  «Світові  тенденції  розвитку  лабораторних  послуг»  розкриває  основні  світові 
тенденції індустрії лабораторної діагностики. Загальний світовий досвід,  ідеї та принципи 
побудови  взаємовідносин між медичними  закладами  та  споживачами  медичних  послуг 
(пацієнтами) впливають на медичну сферу України. В розділі викладено обсяги світового 
лабораторного  ринку,  його  регіональні  особливості  та  наводиться  модель  охорони 
здоров’я майбутнього. 

Розділ  «Основні  тенденції,  що  впливають  на  розвиток  галузі  лабораторних  послуг  в 
Україні»  розкриває  головні  внутрішні  фактори  та  причини  змін  у  взаємовідносинах  між 
медичними  закладами України  та  їх  пацієнтами,  які  відбулися  за останні  роки.  В розділі 
аналізується стан здоров’я населення країни,  соціально‐економічна ситуація  та культурні 
особливості споживання медичних послуг українцями. 

Розділ  «Кількісна  оцінка  ринку  лабораторних  послуг  України»  надає  інформацію  про 
концентрацію  лабораторних  клінік  (державних  та  недержавних)  по  Україні,  а  також 
містить  аналіз  областей  України  за  рівнем  охоплення  їх    медичними  лабораторіями.  У 
цьому  розділі  наводиться  офіційна  інформація,  що  відображає  динаміку  лабораторних 
досліджень, які виконуються державними лабораторіями, та цінову політику недержавних 
медичних закладів, що надають послуги з лабораторних досліджень. 

Розділ «Якісна оцінка ринку лабораторних послуг України» визначає типи лабораторних 
клінік  України,  розкриває,  що  є  продуктом  та  хто  виступає  клієнтом  клінік,  які  надають 
послуги  з  лабораторної  діагностики.  В  розділі  аналізуються  зміни  в  рівні  пацієнт‐
орієнтованості медичних закладів протягом  2005 – 2008 рр., а також відмінні особливості 
клінік України. 

Розділ  «Профілі  провідних  лабораторних  клінік  України»  містить  загальну  інформацію 
про  заклади,  що  надають  лабораторні  послуги,  наявність мережі  та  зріз  інформації,  яка 
відображає позиціонування закладу на ринку. 

Огляд  містить  інформацію  (викладену  в  документі  та  таку,  що  піддавалася  аналізу), 
отриману  з  наступних  основних  джерел:  МОЗ  України,  Державний  комітет  України  з 
питань регуляторної політики та підприємництва, Державний Комітет статистики України, 
статті  та  інформація,  розміщені  в  Інтернет  та  в  ЗМІ,  Інформація  ВООЗ  та  Європейської 
асоціації виробників лабораторного обладнання. У ході підготовки цього документу були 
використані  статті  вітчизняних  та  зарубіжних  ЗМІ,  проведені  інтерв'ю  з  представниками 
приватних українських клінік та лабораторій. 

Статистичну  інформацію,  викладену  в  Огляді,  надано  за  період  з  2000  –  2007  рр. 
Дослідження проводилось протягом березня‐квітня 2008 року. 
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Уривки з розділу  «Культурні особливості»: 

Радянське  минуле  залишило  відбиток  на  українській  культурі  споживання  послуг.  Рівень 
вибагливості та очікувань українських пацієнтів до обслуговування та якості медичних послуг почав 
зростати лише нещодавно. Основною причиною цього є збільшення конкуренції в галузі.  

Враховуючи  патерналістський  стиль медичних  працівників  та  важливість  питань,  що  пов’язані  із 
здоров’ям,  пацієнти  рідко  виказують  своє  незадоволення  та  досить  рідко  приймають  рішення 
«проголосувати гривнею», обравши інший медичний заклад. 

За результатами опитування (проводилося компанією МедЕксперт влітку 2007р. серед населення 
м.  Києва)  для  більшості  пацієнтів  приватна  медицина  відрізняється  від  державної,  в  першу 
чергу, наступними категоріями:  

 

Джерело: МедЕксперт 

Варто  відмітити,  що  такі  важливі  категорії  як  «професіоналізм  лікарів»  та  «якість  послуг»  у 
респондентів  опитування  асоціюються  з  приватною  медициною  в  меншій  мірі  (у  порівнянні  з 
новизною  обладнання,  відсутністю  черг,  уважним  ставленням  персоналу  та  належними 
естетичними  умовами  перебування).  В  даному  випадку,  оцінка  приватної  медицини  її 
споживачами  є  відповіддю  на  маркетингову  діяльність  більшості  представників  недержаного 
сектору  медичних  послуг.  На  даному  етапі  розвитку  медичного  ринку  більшість  рекламних 
матеріалів про медичні заклади направлена на інформування про сервіс та обладнання. 

Близько  50%  пацієнтів  відмовляються  від  послуг  приватного  медичного  центру  через  його 
незручне розташування. Це говорить про наявну конкуренцію і можливість вибору іншої приватної 
або державної клініки, яка знаходиться ближче.  

Категорії    «близьке  розташування»  та  «нижча  у  порівнянні  з  приватними  закладами  вартість 
послуг» створюють для пацієнтів привабливість державних клінік. 



Огляд ринку медичних лабораторних послуг в Україні 

МЕДЕКСПЕРТ – здорові рішення                                                                                                    
 

 

Уривки з розділу «Кількісна оцінка»: 

 

Уривки з розділу «Якісна оцінка»: 

За змістом послуг лабораторні клініки можна поділити на 4 види: «чисті» лабораторії, «логістичні центри», 
клініки,  в  яких  лабораторні  послуги  виступають  як  допоміжні  до  лікувальних,  лабораторії,  що  надають 
консультації пацієнтам з приводу результатів аналізів. 

«Чисті  лабораторії»  пропонують  своїм  клієнтам  розгалужену  мережу  пунктів  забору  матеріалу  для 
подальшого дослідження, нижчі за середні по галузі ціни, стандартизовані послуги, оперативне отримання 
результатів.  Основним  клієнтом,  на  якого  направлено  стратегію  більшості  клінік,  виступає  лікар,  що 
направляє  пацієнта  на  аналізи.  Ця  особливість  визначає  маркетингові  зусилля  лабораторій  та  шляхи 
залучення кінцевого споживача послуг (пацієнта). 

«Логістичні  центри»  ‐  це  лабораторії,  що  виступають  в  ролі  посередника  між  пацієнтом  та 
високоспеціалізованими  лабораторіями  за  кордоном  (Сінлаб  Німеччина,  Лабораторія  доктора  Рьодгера). 
Клієнтом  даних  лабораторій  є  лікарі  та  клініки,  пацієнтам  яких  необхідно  зробити  специфічні  аналізи 
гарантованої якості. 

До «логістичних центрів» слід також віднести лабораторії, що не мають розгалуженої системи пунктів забору 
і позиціонують себе як «виїзд додому» (наприклад, компанія «Медіан»).  

Клініки, в яких лабораторні послуги виступають як допоміжні до лікувальних 

Такі медичні центри здійснюють діагностику переважно для своїх пацієнтів і рідко для «людей з вулиці».  

Основна  пропозиція  таких  клінік  полягає  в  комплексності  послуг  («все  у  одного  лікаря  –  діагностика  і 
лікування»). Основним клієнтом таких клінік є пацієнти та страхові компанії. 

Лабораторії з консультаціями щодо результатів аналізів 

Надають  консультацію  стосовно  результатів  та  пропонують  лікування,  чого  не  робить  більшість  «чистих 
лабораторій». Відповідно, споживачем таких лабораторій є найчастіше пацієнти.  

Рисунок  12:    Концентрація  державних  лабораторій  та  недержавних  клінік  з  ліцензією  на  лабораторну 
діагностику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




