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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Маркетинг медичних і фармацевтичних послуг – це галузь знань 
про концепції, методи, процедури, технологію реалізації медичних по-
слуг та засобів медичного призначення, а також – це цілеспрямована 
діяльність з управління операціями придбання необхідних ресурсів, 
їхньої трансформації в готовий продукт (товар, послугу) з подаль-
шою поставкою його споживачу.

Навчальна програма з дисципліни “Маркетинг медичних та фарма-
цевтичних послуг (Маркетинг у сфері медичних та фармацевтичних 
послуг)” розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю 
“Менеджмент організацій”, професійне спрямування – “Медичний та 
фармацевтичний менеджмент”.

Метою вивчення зазначеної дисципліни є формування сучасного 
управлінського мислення та системи спеціальних знань із маркетин-
гової діяльності в медицині та фармації. 

Завданням курсу “Маркетинг медичних та фармацевтичних по-
слуг (Маркетинг у сфері медичних та фармацевтичних послуг)” є те-
оретична та практична підготовка студентів із таких чинників:

• теоретичні основи маркетингу, особливості маркетингу, особли-
вості маркетингу медичних та фармацевтичних послуг;

• характеристики ринку медичних та фармацевтичних послуг;
• основні маркетингові концепції та їх обґрунтування;
• характеристика завдань, методів  і заходів маркетингової діяль-

ності медичних та фармацевтичних підприємств;
• система контролю за впровадженням маркетингових заходів 

медичних та фармацевтичних підприємств.

Змістові модулі

Змістовий модуль І. Сутність та організація фармацевтичного 
маркетингу та маркетингу медичних 
послуг.

1. Основні положення медичного та фармацевтичного марке-
тингу.

2. Дослідження ринку медичних та фармацевтичних послуг.
3. Товар на ринку медичних послуг і лікарських засобів.
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Змістовий модуль ІІ. Маркетинговий інструментарій у сфері 
медичних і фармацевтичних послуг.

4. Збутова діяльність у системі медичного і фармацевтичного мар-
кетингу.

5. Маркетингова цінова політика на ринку медичних та фармацев-
тичних послуг.

6. Система маркетингових комунікацій медичних закладів і фар-
мацевтичних підприємств.

7. Управління медичним і фармацевтичним маркетингом.

Міжпредметні зв’язки 
У структурно-логічній схемі спеціалізації передбачено вивчення 

навчальної дисципліни “Маркетинг медичних та фармацевтичних 
послуг (Маркетинг у сфері медичних та фармацевтичних послуг)” 
після опанування студентами знань із таких курсів: “Основи менедж-
менту”, “Основи менеджменту охорони здоров’я”; передує вивчен-
ню дисциплін “Аналіз діяльності медичних закладів”, “Медичний та 
фармацевтичний менеджмент”.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни 

“МАРКЕТИНГ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПОСЛУГ 
(МАРКЕТИНГ У СФЕРІ МЕДИЧНИХ 
ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПОСЛУГ)” 

№ 
з/п

Назви змістових модулів та тем

1
2
3

Змістовий модуль І. Сутність та організація фармацевтичного мар-
кетингу та маркетингу медичних послуг
Основні положення медичного та фармацевтичного маркетингу
Дослідження ринку медичних та фармацевтичних послуг
Товар на ринку медичних послуг і лікарських засобів

4

5

6

7

Змістовий модуль ІІ. Маркетинговий інструментарій у сфері ме-
дичних і фармацевтичних послуг
Збутова діяльність у системі медичного і фармацевтичного марке-
тингу
Маркетингова цінова політика на ринку медичних та фармацевтич-
них послуг
Система маркетингових комунікацій медичних закладів і фармацев-
тичних підприємств
Управління медичним і фармацевтичним маркетингом

Разом годин: 54

ЗМІСТ 
дисципліни 

“МАРКЕТИНГ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПОСЛУГ 
(МАРКЕТИНГ У СФЕРІ МЕДИЧНИХ 
ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПОСЛУГ)”

Змістовий модуль І. Сутність та організація фармацевтичного 
маркетингу та маркетингу медичних по-
слуг

Тема 1. Основні положення медичного та фармацевтичного 
маркетингу

Характеристика фармацевтичного ринку та ринку медичних по-
слуг. Об’єкт, суб’єкти, функції фармацевтичного ринку та ринку ме-
дичних послуг. Класифікація та інфраструктура фармацевтичного 
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ринку та ринку медичних послуг. Елементи внутрішнього та зовніш-
нього ринку. 

Сутність та розвиток маркетингової концепції. Концепція удо-
сконалення виробництва. Концепція удосконалення продукту. Кон-
цепція інтенсифікації комерційних зусиль. Концепція інтегрованого 
маркетингу. Концепція соціально-етичного маркетингу. Цілі й види 
фармацевтичного маркетингу та маркетингу медичних послуг.

Складові маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств 
та закладів охорони здоров’я. Модель маркетингової діяльності фар-
мацевтичних підприємств та медичних закладів. Елементи комплек-
су маркетингу.

Література [22—31; 38; 39; 52; 62]

Тема 2. Дослідження ринку медичних та фармацевтичних 
послуг

Організація процесу маркетингових досліджень ринку. Суть та 
класифікація маркетингових досліджень. Основні принципи марке-
тингових досліджень. Етапи процесу маркетингового дослідження.

Технологія маркетингового дослідження споживачів медичних 
послуг та лікарських засобів. Методи збирання первинної інформа-
ції. Способи опитування та зв’язку з аудиторією. 

Дослідження поведінки покупців на споживчому сегменті фарма-
цевтичного ринку та ринку медичних послуг. Фактори, які вплива-
ють на поведінку споживача медичних послуг та покупця лікарських 
засобів на ринку. 

Структура ринку організацій-споживачів лікарських засобів. 
АВС-аналіз. VEN-аналіз. Матриця фармакоекономічного аналізу.

Література [26; 29—31; 43; 49; 51; 52; 54]

Тема 3. Товар на ринку медичних послуг і лікарських засобів
Асортиментна політика фармацевтичних підприємств та медич-

них закладів. Класифікація лікарських засобів, виробів медичного 
призначення, медичних послуг. Характеристика продуктового асор-
тименту. Розширення асортименту лікарських засобів та медичних 
послуг.

Розробка нових лікарських засобів та медичних послуг. Інновації 
в медицині та фармації. Концепція нового лікарського засобу чи ме-
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дичної послуги. Етапи розробки нового лікарського засобу чи медич-
ної послуги. Життєвий цикл лікарського засобу чи медичної послуги. 

Конкурентоспроможність лікарського засобу чи медичної послу-
ги. Суть конкурентоспроможності лікарського засобу чи медичної 
послуги. Методики визначення конкурентоспроможності. 

Товарні знаки, бренди та упаковки лікарських засобів. Суть, функ-
ції та стратегії використання товарних знаків. Суть, функції та харак-
теристики бренду. Види та функції упаковки лікарських засобів. Сис-
тема штрихового кодування.

Література [16; 18; 26; 31; 33; 45; 50]

Змістовий модуль ІІ. Маркетинговий інструментарій у сфері 
медичних і фармацевтичних послуг

Тема 4. Збутова діяльність у системі медичного 
і фармацевтичного маркетингу

Система збуту лікарського засобу чи медичної послуги. Суть та 
складові системи збуту. Визначення структури каналів збуту лікар-
ських засобів. Довжина та ширина каналів розподілу. Вибір опти-
мального каналу розподілу та суб’єктів розподілу лікарських засобів. 
Організація контролю, мотивації та оцінки  учасників каналу збуту 
лікарських засобів та медичних послуг.

Стратегії розподілу. Пряма стратегія розподілу лікарських засобів 
та медичних послуг. Ешелонна стратегія розподілу лікарських засо-
бів. Гнучка стратегія розподілу лікарських засобів.

Фармацевтична логістика у збутовій діяльності. Суть та види 
фармацевтичної логістики. Логістичні системи продажу лікарських 
засобів. Транспортна та складська логістика: суть та завдання. Фор-
мування товарних запасів суб’єктами фармацевтичного ринку. Мето-
ди оцінки оптимальності запасів лікарських засобів.

Література [19; 26; 35; 36; 40; 42; 47; 48]

Тема 5. Маркетингова цінова політика на ринку медичних 
та фармацевтичних послуг

Формування цінової політики. Етапи ціноутворення на медичні 
послуги та лікарські засоби. Аналіз ціноутворюючих факторів: попит 
та пропозиція; еластичність, цінова конкуренція. 

Класифікація цін на медичні послуги. “Бюджетні оцінки” або “бю-
джетні нормативи”. Державні ціни на платні медичні послуги. Тари-
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фи на медичні послуги в системі обов’язкового медичного страхуван-
ня. Договірні ціни на медичні, медико-соціальні послуги та послуги 
медичного сервісу. Вільні ринкові ціни.

Основні стратегії ціноутворення. Стратегія “проникнення у ри-
нок”. Стратегія цінового лідера. Стратегія щодо показників “ціна —
ефективність”. Стратегія “асоційованого” ринку.

Моделі та методи ціноутворення на лікарські засоби. Модель ці-
ноутворення, що ґрунтується на витратах виробництва. Модель ціно-
утворення, що ґрунтується на ринковому попиті. Модель ціноутво-
рення, що ґрунтується на конкуренції.

Методи ціноутворення на медичні послуги. Розрахунок тарифу 
на медичну послугу в системі обов’язкового медичного страхування. 
Розрахунок ціни за методом “усереднені витрати плюс прибуток”. 
Розрахунок ціни на основі рівня поточних цін. Розрахунок ціни з 
використанням “крокового методу” визначення витрат. Розрахунок 
ціни медичної послуги згідно зі стандартами медичної допомоги. 

Аналіз цінової кон’юнктури ринку медичних послуг та фармацев-
тичного ринку.

Державна реєстрація цін на лікарські засоби. Експертиза та реє-
страція цін на лікарські засоби. 

Правова основа ціноутворення при наданні медичних послуг.
Література [15; 17; 20; 26; 33; 44; 57; 59; 63—67]

Тема 6. Система маркетингових комунікацій медичних 
закладів і фармацевтичних підприємств

Система маркетингових комунікацій. Цілі та складові маркетин-
гових комунікацій. 

Реклама лікарських засобів та медичних послуг. Цілі, завдання ре-
кламної діяльності. Складання рекламного бюджету. Засоби розпо-
всюдження реклами: суть та вибір.  Вплив реклами на потенційного 
споживача. Форма та структура рекламного звернення. Оцінка ефек-
тивності реклами. 

Регулювання рекламної діяльності в Україні. Закон України “Про 
рекламу”. Закон України “Про рекламу лікарських засобів”.

Персональний продаж та стимулювання збуту.
Мерчандайзинг в аптеках. Суть та основні принципи мерчандай-

зингу. Характеристика місць розташування ліків у залах обслугову-
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вання аптеки. Критерії розміщення ліків на полицях залу обслугову-
вання.  

Спеціалізовані медичні виставки. Порядок підготовки до участі у 
медичній виставці. 

Література [10; 13; 21; 26; 32; 41; 56]

Тема 7. Управління медичним і фармацевтичним 
маркетингом

Створення служби маркетингу. Функціональна організація служ-
би маркетингу. Основні принципи, що закладаються при формуванні 
служби маркетингу. 

Мета, принципи та етапи маркетингового контролю. Типи марке-
тингового контролю. 

Маркетингове середовище медичного закладу та фармацевтич-
ного підприємства. Оцінка факторів маркетингового середовища. 
Мікросередовище медичного закладу та фармацевтичного підприєм-
ства. Макросередовище медичного закладу та фармацевтичного під-
приємства. 

Система маркетингової інформації. Структура аналітичної систе-
ми маркетингу.

Сутність міжнародного фармацевтичного маркетингу. Характе-
ристика середовища міжнародного маркетингу. Методи і форми ви-
ходу на зовнішній фармацевтичний ринок. Управління міжнародним 
фармацевтичним маркетингом.

Особливості діяльності представництв фармацевтичних фірм. 
Структура та принципи роботи фармацевтичних фірм. Організація 
роботи представників фармацевтичних фірм.

Література [10; 12—14; 26; 34; 46; 53; 55; 58; 60; 61; 66]

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми на-
вчання є складовою навчального процесу й активною формою само-
стійної роботи студентів,

Мета контрольної роботи — поглибити та систематизувати здобу-
ті у процесі вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння 
самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, за-
конодавчими актами та статистичними матеріалами і застосовувати 
теоретичні знання та набуті навички на практиці для дослідження й 
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аналізу соціально-економічних процесів, що є основою управління 
маркетинговою діяльністю медичних закладів та фармацевтичних 
підприємств.

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою 
свого прізвища (див. табл.)

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи

А, Б, В 1

Г, Д, Е, Є 2

Ж, З, І 3

Й, К, Л 4

М, Н, О 5

П, Р, С 6

Т, У, Ф 7

Х, Ц, Ч 8

Ш, Щ 9

Ю, Я 10

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

1. Характеристика фармацевтичного ринку та ринку медичних 
послуг.

2. Система збуту лікарського засобу чи медичної послуги. 
3. Завдання. Проведіть аналіз діяльності вітчизняного фарма-

цевтичного ринку за останні 5 років та визначте динаміку його 
змін. 

Варіант 2

1. Сутність та розвиток маркетингової концепції. 
2. Маркетингове середовище медичного закладу та фармацевтич-

ного підприємства. 
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3. Завдання. На прикладі конкретного закладу охорони здоров’я 
або фармацевтичного закладу проаналізуйте зміну цінової по-
літики за останні 2—3 роки. 

Варіант 3

1. Складові маркетингової діяльності фармацевтичних підпри-
ємств та закладів охорони здоров’я. 

2. Сутність міжнародного фармацевтичного маркетингу. 
3. Завдання.  Розробіть лист-запрошення на участь працівника 

або керівника медичного закладу, фармацевтичної компанії в 
телевізійній передачі, в якій розглядатимуться питання, що 
пов’язані з його/їх професійною діяльністю.

Варіант 4

1. Організація процесу маркетингових досліджень ринку. 
2. Фармацевтична логістика у збутовій діяльності.
3. Завдання. Фармацевтична фірма з метою проведення актив-

ної рекламної кампанії, спрямованої на аптечних фахівців, ви-
рішила вивчити рекламно-інформаційну цінність періодичних 
фахових джерел. Розробіть анкету, яку можна було б запропо-
нувати фірмі для опитування працівників аптечних закладів.

Варіант 5

1. Технологія маркетингового дослідження споживачів медичних 
послуг та лікарських засобів. 

2. Особливості діяльності представництв фармацевтичних фірм. 
3. Завдання. Визначити і охарактеризувати рекламну активність 

фармацевтичних фірм або медичних закладів у одному зі спеці-
алізованих періодичних видань.

Варіант 6

1. Дослідження поведінки покупців на споживчому сегменті фар-
мацевтичного ринку та ринку медичних послуг. 

2. Формування цінової політики. 
3. Завдання. Проведіть оцінку рівня використання маркетингових 

комунікацій на прикладі конкретного медичного або аптечного 
закладу.
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Варіант 7

1. Конкурентоспроможність лікарського засобу чи медичної по-
слуги. 

2. Спеціалізовані медичні виставки. 
3. Завдання. Розробіть посадову інструкцію маркетолога приват-

ного медичного центру (клініки).

Варіант 8

1. Розробка нових лікарських засобів та медичних послуг. 
2. Реклама лікарських засобі та медичних послуг. 
3. Завдання. Розробіть проект маркетинг-плану відкриття медич-

ного закладу.

Варіант 9

1. Структура ринку організацій-споживачів лікарських засобів.
2. Моделі та методи ціноутворення на лікарські засоби.
3. Завдання. Розробіть проект маркетинг-плану відкриття аптеч-

ного закладу.

Варіант 10

1. Асортиментна політика фармацевтичних підприємств та ме-
дичних закладів.

2. Система маркетингових комунікацій. 
3. Завдання. Проведіть аналіз механізму формування ціни на 

медичні послуги на прикладі конкретного закладу охорони 
здоров’я.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Об’єкт, суб’єкти, функції фармацевтичного ринку та ринку ме-
дичних послуг. 

 2. Класифікація та інфраструктура фармацевтичного ринку та рин-
ку медичних послуг. 

 3. Елементи внутрішнього та зовнішнього ринків. 
 4. Концепція удосконалення виробництва. 
 5. Концепція удосконалення продукту. 
 6. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль. 
 7. Концепція інтегрованого маркетингу. 
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 8. Концепція соціально-етичного маркетингу. 
 9. Цілі й види фармацевтичного маркетингу та маркетингу медич-

них послуг.
10. Модель маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств 

та медичних закладів. 
11. Елементи комплексу маркетингу.
12. Суть та класифікація маркетингових досліджень. 
13. Етапи процесу маркетингового дослідження.
14. Методи збирання первинної інформації. 
15. Способи опитування та зв’язку з аудиторією. 
16. Фактори, які впливають на поведінку споживача медичних по-

слуг та покупця лікарських засобів на ринку. 
17. Структура ринку організацій-споживачів лікарських засобів. 
18. Суть та технологія проведення АВС-аналізу.
19. Суть та технологія проведення VEN-аналізу. 
20. Матриця фармакоекономічного аналізу.
21. Класифікація лікарських засобів, виробів медичного призначен-

ня, медичних послуг. 
22. Характеристика продуктового асортименту.  
23. Розширення асортименту лікарських засобів та медичних по-

слуг.
24. Інновації в медицині та фармації. 
25. Концепція нового лікарського засобу чи медичної послуги. 
26. Етапи розробки нового лікарського засобу чи медичної послуги. 
27. Життєвий цикл лікарського засобу чи медичної послуги. 
28. Методики визначення конкурентоспроможності лікарського за-

собу чи медичної послуги. 
29. Суть, функції та стратегії використання товарних знаків. 
30. Суть, функції та характеристики бренду. 
31. Види та функції упаковки лікарських засобів. Система штрихо-

вого кодування.
32. Визначення структури каналів збуту лікарських засобів. 
33. Довжина та ширина каналів розподілу. 
34. Вибір оптимального каналу розподілу та суб’єктів розподілу лі-

карських засобів. 
35. Організація контролю, мотивації та оцінки учасників каналу 

збуту лікарських засобів та медичних послуг.
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36. Пряма стратегія розподілу лікарських засобів та медичних по-
слуг. 

37. Ешелонна стратегія розподілу лікарських засобів. 
38. Гнучка стратегія розподілу лікарських засобів.
39. Суть та види фармацевтичної логістики. 
40. Логістичні системи продажу лікарських засобів. 
41. Транспортна та складська логістика: суть та завдання. 
42. Формування товарних запасів суб’єктами фармацевтичного 

ринку. 
43. Методи оцінки оптимальності запасів лікарських засобів.
44. Етапи ціноутворення на медичні послуги та лікарські засоби. 
45. Аналіз ціноутворюючих факторів: попит та пропозиція; еластич-

ність, цінова конкуренція. 
46. Класифікація цін на медичні послуги. 
47. Стратегія “проникнення у ринок”. 
48. Стратегія цінового лідера. 
49. Стратегія щодо показників “ціна–ефективність”. 
50. Стратегія “асоційованого” ринку.
51. Модель ціноутворення, що ґрунтується на витратах вироб-

ництва. 
52. Модель ціноутворення, що ґрунтується на ринковому попиті. 
53. Модель ціноутворення, що ґрунтується на конкуренції.
54. Методи ціноутворення на медичні послуги. “Бюджетні оцінки” 

або “бюджетні нормативи”.
55. Державні ціни на платні медичні послуги. 
56. Тарифи на медичні послуги в системі обов’язкового медичного 

страхування. 
57. Договірні ціни на медичні, медико-соціальні послуги та послуги 

медичного сервісу. 
58.  Вільні ринкові ціни на медичні послуги. 
59. Аналіз цінової кон’юнктури ринку медичних послуг та фарма-

цевтичного ринку.
60. Державна реєстрація цін на лікарські засоби. Експертиза та реє-

страція цін на лікарські засоби. 
61. Правова основа ціноутворення при наданні медичних послуг.
62. Цілі та складові маркетингових комунікацій.
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63. Цілі, завдання рекламної діяльності, складання рекламного бю-
джету. 

64. Засоби розповсюдження реклами: суть та вибір.  
65. Вплив реклами на потенційного споживача. 
66. Форма та структура рекламного звернення. 
67. Оцінка ефективності реклами.
68. Регулювання рекламної діяльності в Україні.
69. Персональний продаж та стимулювання збуту.
70. Суть та основні принципи мерчандайзингу. 
71. Характеристика місць розташування ліків у залах обслуговуван-

ня аптеки.
72.  Критерії розміщення ліків на полицях залу обслуговування.
73. Порядок підготовки до участі у медичні виставці. 
74. Функціональна організація служби маркетингу. 
75. Основні принципи, що закладаються при формуванні служби 

маркетингу.
76. Мета, принципи та етапи маркетингового контролю. 
77. Типи маркетингового контролю. 
78. Оцінка факторів маркетингового середовища. 
79. Мікросередовище медичного закладу та фармацевтичного під-

приємства. 
80. Макросередовище медичного закладу та фармацевтичного під-

приємства. 
81. Система маркетингової інформації. 
82. Структура аналітичної системи маркетингу.
83. Особливості діяльності представництв фармацевтичних фірм. 
84. Сутність міжнародного фармацевтичного маркетингу. 
85. Характеристика середовища міжнародного маркетингу. 
86. Методи виходу на зовнішній фармацевтичний ринок. 
87. Форми виходу на зовнішній фармацевтичний ринок.
88. Управління міжнародним фармацевтичним маркетингом.
89. Структура та принципи роботи фармацевтичних фірм. 
90. Організація роботи представників фармацевтичних фірм.
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