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РЕЗЮМЕ 

Бізнес-план для клініки репродуктивної медицини з аутсорсингом послуг лабораторій 

включає в себе аналіз ринку та фінансові розрахунки.   

В ході вивчення ринку ДРТ в Україні описано тенденції його розвитку, охарактеризовано 

епідеміологічні показники проблеми безпліддя та визначено кількісні показники ринку. 

Ринок послуг ДРТ України є перспективним для розвитку, оскільки непокритий попит 

складає 21-27 тис. лікувальних циклів на сьогоднішній день. 

Звіт включає в себе аналіз конкуренції на ринку. Зокрема, визначено кількість учасників 

ринку, особливості їх діяльності та ціновий діапазон на послуги ДРТ. В результаті 

встановлено можливий перелік послуг майбутньої клініки та її цінову політику.  

Аналіз ринку вказує на доцільність створення нової клініки репродуктивної медицини з 

аутсорсингом послуг лабораторій. В звіті детально описано нову клініку, визначено її 

структуру та персонал, складено перелік, необхідного обладнання, описано цільову 

аудиторію та визначено можливі шляхи просування послуг клініки. 

В звіті міститься опис фінансової моделі, що включає в себе припущення, які стосуються 

інвестицій, цін, можливих доходів та результатів фінансової діяльності. 

Інвестиційний підсумок проекту 

Показник Значення 

Інвестиції в проект, млн. дол. США 274 550 

NPV проекту, млн. дол. США 598 034 

IRR, % 41 

PI (індекс прибутковості проекту) 2,2 

Термін окупності проекту, років 5,1 
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ПРИКЛАДИ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У ЗВІТІ 

 

Рис. 1 

 

Джерело: Центр медичної статистики МОЗ України 

Рис. 5 

 

Розподіл зареєстрованих випадків безпліддя в розрізі областей 

України в 2013 р. на 1 тис. населення 

 

Джерело: Центр медичної статистики МОЗ України 
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Рис. 6 

 

Джерело: МедЕксперт 

*Прогнозовані дані 

Таблиця 7. Структура медичного закладу 

Кабінет Послуги 

Кабінет ДРТ 
Консультування та діагностика з використанням 

УЗД 

Процедурна (операційна) Пункція фолікулів, перенос ембріонів 

Палата денного стаціонару 
Перебування після пункції фолікулів, переносу 

ембріонів 

Маніпуляційний кабінет Взяття ургентних аналізів 

Кабінет для здачі еякуляту - 

Додаткові приміщення 
Реєстратура, кабінети менеджменту, господарські 

приміщення  

Джерело: МедЕксперт 

 

Таблиця 12. Інвестиції, необхідні для запуску 

Інвестиція Сума, дол. США 

Викуп будівлі 
-     

Реконструкція 
Х   

Обладнання 
137 550   

IT (комп'ютерне обладнання та медична 

інформаційна система) Х   
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Кількість медичних центрів, що 
надають послуги ДРТ в Україні 
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Інвестиція Сума, дол. США 

Заробітна плата до запуску 
10 000   

Витратні матеріали, медикаменти 
Х   

Комунальні платежі 
Х   

Маркетинг (запуск, відкриття) 
10 000   

Інші витрати до запуску 
Х   

Непередбачувані витрати 
Х   

Покриття дефіцити грошових коштів в 

перші роки діяльності Х   

Всього 
274 550 

Джерело: МедЕксперт 

 

Таблиця 15. Припущення щодо цін та майбутніх продажів медичного центру 

 
Ціна, дол. США 

Максимальна 

кількість на рік, 

од. 

Максимальний 

річний дохід, 

дол. США 

Основні послуги  
  

Цикл ЕКЗ із власними ооцитами* 1 500 Х Х 

Цикл ЕКЗ із донорськими ооцитами Х 100 Х 

Ведення вагітності Х Х 150 000 

Консультація 15 Х Х 

Інші послуги  
  

Медикаменти - -  - 

Додаткові медичні послуги - - 150 750 

Всього, дол. США - - 
                                

Х 
 

Джерело: МедЕксперт 
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КОНСАЛТИНГОВІ ПРОЕКТИ 

Реалізований проект Рік 

Бізнес-план для клініки репродуктивної медицини з аутсорсингом лабораторій в Україні 2015 

Дослідження рівня відвідуваності приватних медичних закладів й задоволеності населення рівнем 

медичних послуг в м. Львів 
2015 

Аналіз світового ринку постачальників послуг за напрямом «донація яйцеклітин» для пацієнтів з-за 

кордону 
2015 

Дослідження ринку медичних послуг в сферах ортопедії, травматології, неврології й реабілітації в 

Україні 
2014 

Дослідження м. Києва та Київської області на предмет інвестиційної привабливості для відкриття 

нового медичного центру 
2014 

Дослідження ринку медичного обладнання за напрямом портативної телеметричної ЕКГ-діагностики 

в Україні 
2014 

Дослідження ринку апаратів для мамографії в Україні 2014 

Опитування населення «Впізнаваність брендів медичних закладів Києва» 2014 

Дослідження ринку обладнання для КТ/МРТ діагностики в Україні 2014 

Дослідження ринку стоматологічних послуг Києва 2014 

Огляд ринку приватної медицини України 2014 

Комплексна підтримка стратегічного планування нового медичного центру: фінансове моделювання 

та розробка стратегії, підготовка презентацій для потенційних інвесторів та кредиторів 
2014 

Проведення опитування експертів на одній із медичних конференцій 2014 

Стислий огляд ринку ДРТ та основних учасників ринку медичних розхідних матеріалів для ДРТ-

клінік в Україні 
2014 

Дослідження ринку акушерських послуг в Києва 2014 

Дослідження уподобань населення і рівня використання медичних сайтів Києва 2014 

Розробка бізнес-плану для стартапу, який спеціалізуватиметься на послугах онлайн-консультацій за 

даними портативного медичного обладнання 
2014 

Дослідження ринку портативної медичної діагностики в Україні 2014 

Підготовка презентації діяльності медичної торгівельної компанії для потенційних партнерів 2014 

Оценка целесообразности заключения франчайзингового договора для клиники с сетью клиник 2014 

Маркетингове дослідження урологічних послуг в Україні 2013 

Дослідження ринку медичних послуг і обладнання МРТ/КТ діагностики в Україні 2013 

Огляд ринку медичних лабораторних послуг в Україні 2013 

Маркетингове дослідження ринку офтальмології Києва 2013 

Дослідження ринку медичних послуг Львова 2013 

Опитування населення Донецька «Рівень медичного обслуговування та довіри в приватному і 

державному секторах» 
2013 

Характеристика попиту на ринку медичних послуг України 2012 

Опитування населення Києва «Рівень медичного обслуговування і довіри в приватному і державному 

секторах» 
2012 

Дослідження ринку медичних амбулаторних послуг для дітей в Києві 2012 
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Реалізований проект Рік 

Комплексне дослідження ринку медичних послуг України 2012 

Дослідження ринку допоміжних репродуктивних технологій в Одесі 2012 

Опитування населення «Впізнаваність брендів медичних закладів Києва» 2012 

Дослідження ринку медичних послуг направлення реабілітації в Києві 2012 

Дослідження ринку паліативної і хоспісної допомоги в Києві 2012 

Опитування населення Києва щодо ставлення до приватної і державної медицини 2011 

Дослідження ринку медичних послуг Чернівців 2011 

Дослідження ринку медичних послуг УЗД України 2011 

Дослідження ринку медичних послуг Запоріжжя 2011 

Дослідження ринку допоміжних репродуктивних технологій України 2011 

Дослідження ринку КТ/МРТ діагностики в Україні 2010 

Визначення кількості безплідних пар в Україні 2010 

Участь у проекті міжнародної інвестиційної компанії в оцінці потенціалу ринку приватної медицини 

України 
2010 

Дослідження ринку приватних медичних послуг Львова 2010 

Дослідження ринку поліклінічних послуг Львова 2010 

Дослідження показників інвалідності Одеси та Одеської області 2010 

Дослідження ринку лабораторних послуг Одеси та Одеської області 2010 

Аналітичне дослідження ринку кардіологічних послуг Києва 2010 

Аналітичне дослідження ринку медичних педіатричних послуг України 2009 

Маркетингове дослідження ринку амбулаторно-поліклінічних послуг Києва 2009 

Аналітичне дослідження ринку лабораторних послуг України 2008 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Реалізований проект Рік 

Впровадження МІС " Емсімед " в ТОВ "Юніверсал фітнес солюшн", м. Київ 2014 

Участь у впровадженні МІС "Доктор Елекс" в клініці "АНА-КОСМО", м. Київ 2014 

Впровадження МІС " Емсімед " в Медичному центрі "Берсенєва" 2013 

Впровадження МІС " Емсімед " в клініці "311", м. Київ 2012 

Впровадження МІС " Емсімед " в клініці "Панацея", м. Київ 2011 

Впровадження МІС " Емсімед " в Центрі естетичної медицини "Goravsky", м. Київ 2010 

Впровадження МІС " Емсімед " в клініці "Дивомед", м. Київ 2010 

Впровадження МІС " Емсімед " в "Національному інституті раку", м. Київ 2010 

Впровадження МІС " Емсімед " в "Центрі хірургії ока професора Загурського", м. Луцьк 2009 

Впровадження МІС " Емсімед " в Офтальмологічному центрі "Візекс", м. Львів 2009 

Впровадження МІС " Емсімед " в клініці "Інновація", м. Лютіж 2009 

Впровадження МІС " Емсімед " в "Прикарпатському центрі репродукції людини",  2009 
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Реалізований проект Рік 

м. Івано-Франківськ 

Впровадження МІС " Емсімед " в "Центрі дитячої кардіології й кардіохірургії", м. Київ 2008 

Впровадження МІС " Емсімед " в "Інституті клітинної терапії", м. Київ 2008 

Впровадження МІС " Емсімед " в  клініці "Аксимед", м. Київ  2008 

Впровадження МІС " Емсімед " в лабораторії МПП "Панакрія", м. Одеса 2007 

Впровадження МІС "Емсімед" в клініці "Борис", м. Київ 2006 

Впровадження МІС "Медіалог" в клініці репродуктивної медицини "Надія" 2006 
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