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Про огляд 

Метою  огляду  амбулаторно‐поліклінічних  закладів  м.  Києва  є  кількісна  та  якісна  оцінка  ринку 
медичних закладів, що надають амбулаторно‐поліклінічні послуги.  

Цільова  аудиторія  проекту:  керівники  приватних  медичних  центрів,  інвестори,  інвестиційні 
агенції, консалтингові компанії. 

До  аналізу  включено  державні,  приватні  поліклініки,  багатопрофільні  медичні  центри,  клініки 
сімейної медицини, приватні дитячі медичні центри.  

Методи  дослідження:  статистичний,  контент‐аналіз,  моніторинг  матеріалів  ЗМІ,  опитування, 
кабінетний, інтерв’ю з керівниками клінік. 

Джерела інформації: 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, інтерв’ю з керівниками приватних клінік м. Києва. 

Цінність звіту: за 2 години отримати інформацію, яка відображає основні тенденції та стан 
ринку  амбулаторних  послуг  м.  Києва.  Отримані  знання  є  корисними  для  подальшого 
розвитку медичної компанії та прийняття рішень щодо інвестування в медичний бізнес м. 
Києва.  

Розділ  «Демографічна  ситуація  та  захворюваність  населення  м.  Києва»  відображає 
«епідеміологічний»  попит  киян.  В  розділі  в  зручному  вигляді  подано  основні  показники 
захворюваності (доля в загальній захворюваності, темп зростання, абсолютні показники), причини 
смертності, особливості здоров’я людей, що живуть в мегаполісі. 

Розділ  «Соціально‐економічні  характеристики  населення  м.  Києва»  містить  основні  відомості 
про купівельну спроможність, темп її зростання, яку ми оцінюємо за допомогою таких показників 
як  купівля  автомобілів,  квартир,  приміських  будинків.  В  розділі  також  розкрито  культурні 
особливості споживання медичних послуг киян. 

Розділ  «Кількісна  оцінка  ринку»  відповідає  на  питання  щодо  обсягу  ринку,  темпу  зростання, 
кількості  державних  амбулаторних  закладів  в  розрізі  районів  міста,  число  відвідувань  лікарів. 
Проаналізовано  найбільш  затребувані  види  спеціальностей  в  приватних  центрах  та  розподіл  
підприємств, що відкриваються, за організаційно‐правовими формами. 

Розділ  «Якісна  оцінка  ринку» містить  контент‐аналіз  форумів,  який  відповідає  на  питання:  що 
найбільше  турбує  пацієнтів,  їх  негативні  та  позитивні  відгуки  про  приватні  та  державні  медичні 
клініки. Розділ відображає бачення консультантів МедЕксперт позиціонування медичних закладів, 
що  надають  амбулаторну  допомогу  (види  послуг,  пакетів,  програм,  ціни  на  послуги,  перелік 
ліцензованих спеціальностей провідних медичних закладів Києва). Для кращого розуміння  клінік, 
ми розробили зручну форму подачі  інформації про них. Окрім інформації довідкового характеру, 
профілі  клінік містять  інформацію, що  відображає  основні  цінності,  які  пропонує  компанія  своїм 
пацієнтам на сайті, новини, плани та активність в ЗМІ.  

В розділі «Тенденції міжнародного ринку» йдеться про розвиток європейського ринку приватних 
закладів.  
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МедЕксперт – здорові рішення 

З розділу «Якісна оцінка ринку»: 
 
Табл. 7 Зведена таблиця за спеціальностями: клініка‐спеціальність  
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Акушерство і 
гінекологія         1  1  1     1 1 1 1  1 1    1 1    1    1  1  1  1  1 1 1 19 

Алергологія   1        1  1        1 1 1  1       1 1 1 1    1  1  1           1 15 
Анестезі‐
ологія   1        1              1 1  1 1       1    1 1     1                 10 

Бактеріологія            1                 1              1                1              4 

Вакцинація                                               1                            1 

Вірусологія            1                 1              1                               3 
Гастроентеро
‐логія   1     1  1  1        1 1 1  1 1    1 1 1 1 1     1     1        1 17 

Гематологія   1        1  1           1 1  1 1    1 1 1 1                         11 
Генетика 
лабораторна            1                 1     1       1             1                 5 
Генетика 
медична            1                 1     1       1             1                 5 

З розділу «Якісна оцінка ринку»: 

Все  більше  київських  клінік  пропонують  свої  послуги  у  вигляді  пакетів  та  програм.  Деякі  клініки 
(Українсько‐німецька  клініка  та  Американський  Медичний  Центр)  повністю  перейшли  на 
«пакетну» пропозицію своїх послуг.  

Пакетна (програмна) «подача» медичних послуг має декілька переваг: 

1) Пацієнт  може  завчасно  оцінити  вартість  профілактики  або  лікування  того  чи  іншого  стану. 
Наприклад, коли пацієнтка звертається до гінеколога і у неї виявляють ІПСШ, зазвичай вона не 
орієнтується  в  скільки  обійдеться  її  одужання,  а  придбавши  пакет  «лікування  ІПСШ»  за  Х000 
грн.,  вона плануватиме  свої  витрати наперед.  Така подача особливо  є  актуальною в  послугах 
сімейної медицини, та таких, які передбачають визначену схему лікування.  

2) Визначено  перелік  консультацій  та  діагностичних  досліджень,  які  забезпечуються  пацієнту  у 
випадку  придбання  пакету.  Наприклад,  придбавши  річний  пакет  профілактики  дитини  до  1 
року,  батьки  знатимуть, що  забезпечили  (оптимальний  /мінімальний) медичний догляд  своєї 
дитини.  Вони  не  триматимуть  в  голові  інформацію  про  те,  які  щеплення  і  коли  їм  потрібно 
зробити,  яку  діагностику  та  якого  лікаря  їм  потрібно  пройти.  Клініка  визначає 
«джентльменський  набір»  послуг,  які  необхідні  для  малюка.  Наприклад,  клініка  «Оберіг» 
пропонує  профілактичну  програму  обстеження,  яка  визначає  ключові  види  досліджень  та 
консультації для оцінки стану здоров’я.  

3) Можливість для клінік продати різні послуги одночасно  
4) Називаючи  привабливо  пакет,  клініки  надають  своїм  послугам  іншого  «забарвлення»  ‐  таким 

чином полегшують розуміння цінності для своїх пацієнтів і спрямовують свої послуги на цільову 
аудиторію  (наприклад,  пакет «Чоловіче здоров’я» Українсько‐німецької Клініки). У разі подачі 
послуг у прайс‐листах, за потреби в комплексному лікуванні або профілактиці, пацієнту важко 
зорієнтуватись і зрозуміти що саме йому потрібно.  




