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РЕЗЮМЕ 

Дослідження впізнаваності брендів на ринку приватних медичних установ м. Києва, 

виконане аналітиками компанії «МедЕксперт», проводилося за допомогою 

соціологічного опитування населення м. Києва. Аналіз відбувався з використанням саме 

первинних даних і результатів попередніх звітів з впізнаваності брендів компанії 

«МедЕксперт» з метою порівняння показників.  

Розділ 1 аналітичного звіту демонструє розподіл вподобань населення м. Києва в 

отримані медичних послуг між приватним та державним секторами медицини. Було 

отримано відповіді на низку запитань, куди б звернулися опитані за умови виникнення 

необхідності в отриманні медичних послуг за специфікаціями. В результаті отримано 

розподіл теоретичних звернень у приватний сектор серед жителів м. Києва за такими 

послугами: стоматологія, лікування безпліддя, гінекологія, офтальмологія, лікування 

дітей, виклик швидкої допомоги, урологія, онкологія, загальна діагностика, кардіологія, 

лабораторні послуги та аналізи. Розділ містить не лише відсотковий розподіл 

теоретичних звернень до різних секторів, але й таблиці з назвами тих приватних закладів, 

куди респонденти планують звернутися за виникнення необхідності в отриманні кожної з 

перелічених послуг.  

Результати розділу 2 сфокусовані на аналізі первинної впізнаваності приватних медичних 

установ м. Києва, включаючи лабораторії. Формат представлення результатів – 

рейтинговий перелік, до якого увійшли клініки, які опитані згадали у власній відповіді 1 

чи більше разів. Результати опитування 2014 року були порівняні з результатами 

аналогічного звіту 2012 року, що дозволило зробити низку висновків та прослідкувати 

тенденції зростання або спаду впізнаваності окремих медичних центрів.  

У розділі 3 представлено рейтинг медичних установ за відвідуваністю. Кияни у відповідях 

вказали приватні медичні центри, куди звертались протягом останнього року. Аналогічно 

з рейтингом впізнаваності, результати 2012 і 2014 року були порівняні між собою.  

Розділ 4 демонструє рейтинг приватних медичних закладів за порадами пацієнтів.  

Для того, щоб мати уявлення про соціально-демографічну характеристику опитаної групи 

населення, було розроблено окремий 5-й розділ, в якому можна знайти інформацію про 

статево-вікову характеристику респондентів, розподіл їх загального сімейного доходу та 

сферу зайнятості.  
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ПРИКЛАДИ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У ЗВІТІ 

 

 

Джерело: МедЕксперт 

 

 

Рейтинг медичних установ за первинною впізнаваністю серед населення м. Києва 

№ Клініка 
% від загальної 

кількості відповідей 

Доля від кількості 

інформативних відповідей (%) 

1 ААА X% Y% 

2 ААА 17,6% Y% 

3 ААА Х% Y% 

4 ААА Х% 10,7% 

5 Діла Х% Y% 

Джерело: МедЕксперт 

 

 

 

23,9% 

24,4% 

27,2% 

27,4% 

24,4% 

27,9% 

23,9% 

25,9% 

25,4% 

31,3% 

27,5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Лабораторні 

Офтальмологічні 

Загальна діагностика 

Онкологічні 

Гінекологічні 

Урологічні 

Кардіологічні 

Стоматологічні 

Лікування безпліддя 

Лікування дітей 

Виклик швидкої 

Кількість відповідей, % 

Розподіл вибору населення м. Києва між приватним і 
державним секторами для отримання медичних послуг 

приватний державний немає різниці важко відповісти 



Дослідження впізнаваності брендів на ринку приватних медичних установ в м. Києві 

8 

МедЕксперт – здорові рішення                                                                                                www.medexpert. ua    

Топ-5 медичних установ за відвідуваністю серед населення м. Києва в 2012 і 2014 рр. 

Клініка 
# в рейтингу 

2012 р. 

% від загальної 

кількості 

відповідей 2012 р. 

# в рейтингу 

2014 р. 

% від загальної 

кількості 

відповідей 2014 р. 

Сінево #1 26,0% #X Y% 

AAA #2 X% #2 10,0% 

AAA #3 7,0% #X Y% 

Євролаб #10 1,0% #X Y% 

AAA #11 X% #4 3,7% 

Джерело: МедЕксперт 

 

 

Джерело: МедЕксперт 

  

#1 
Клініка А 

#2 
Клініка А 

#1 
Клініка А 

#2 
Клініка B 

#1 
Клініка B #2 

Клініка B #3 
Клініка C 

#4 
Клініка C 

#3 
Кліінка C 

#4 
Клініка D 

#5 
Клініка D 

#3 
Клініка D 

#5  
Клініка E 

#3  
Клініка E 

#4  
Клініка E 

Клініки-лідери за трьома основними показниками 
(відвідуваність, поради пацієнтів, впізнаваність) 

Впізнаваність                                                      Відвідуваність                           Поради пацієнтів 
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ПРО КОМПАНІЮ «МЕДЕКСПЕРТ» 

Компанія «МедЕксперт» - українська компанія, які спеціалізується на 

консалтингу в медицині та впровадженні медичної інформаційної 

системи. 

 

 

Медичні 

інформаційні 

системи 

 Дослідження 

медичного  

ринку  

 Соціологічні 
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Нами вже 

автоматизовано 

понад 500 

робочих місць 

 Ми провели  

понад 50  

досліджень медичного 

ринку 

 Ми зібрали думку 
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соціологічних 

опитувань 

 Нами розроблено  

15 бізнес-планів  

для медичних 

 установ і  

медичних компаній 
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