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Сліпченко т. О. Стоматологічний ринок України: особливості попиту на послуги в сегменті дентальної імплантації
Метою статті є аналіз ринку стоматологічних послуг в Україні, зокрема сегмента імплантології, вивчення факторів попиту на дані послуги та 
розробка системи заходів щодо управління попитом на послуги дентальної імплантації. Доведено, що ринок стоматологічних послуг за комплек-
сом ознак більш відповідає типу ринку монополістичної конкуренції. Одним із перспективних шляхів розвитку стоматологічного ринку є транс-
формація продуцентів стоматологічних послуг у вертикально інтегровані холдинги. Як одну зі специфічних рис ринку стоматологічних послуг 
виокремлено асиметричність інформації, що породжує конфлікт медичних та економічних інтересів лікарів-стоматологів. Визначено цінові та 
нецінові фактори попиту на стоматологічні послуги, зокрема на дентальну імплантацію, проаналізовано структуру собівартості стомато-
логічної послуги. Визначено характерні ознаки медичної послуги, згідно з якими це послідовно визначені дії або комплекс дій медичних працівників, 
спрямованих на профілактику, діагностику, лікування захворювання та реабілітацію, які мають самостійне закінчене значення і певну ціну.
Ключові слова: стоматологічний ринок, фактори попиту, сегмент дентальної імплантації, стоматологічна послуга.
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Слипченко Т. А. Стоматологический рынок Украины: особенности 

спроса на услуги в сегменте дентальной имплантации
Целью статьи является анализ рынка стоматологических услуг в 
Украине в сегменте имплантологии, изучение факторов спроса на 
данные услуги и разработка системы мер по управлению спросом на 
услуги дентальной имплантации. Доказано, что рынок стоматоло-
гических услуг по комплексу признаков более соответствует типу 
рынка монополистической конкуренции. Одним из перспективных пу-
тей развития стоматологического рынка является трансформация 
продуцентов стоматологических услуг в вертикально интегрирован-
ные холдинги. В качестве одной из специфических черт рынка стома-
тологических услуг выделена асимметричность информации, кото-
рая приводит к конфликту медицинских и экономических интересов 
врачей-стоматологов. Определены ценовые и неценовые факторы 
спроса на стоматологические услуги дентальной имплантации, про-
анализирована структура себестоимости стоматологической услу-
ги. Определены характерные признаки медицинской услуги, согласно 
которым это последовательно определенные действия или комплекс 
действий медицинских работников, направленных на профилактику, 
диагностику, лечение заболевания и реабилитации, которые имеют 
самостоятельное законченное значение и определенную цену.
Ключевые слова: стоматологический рынок, факторы спроса, сег-
мент дентальной имплантации стоматологического рынка, стома-
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The article is aimed at analyzing the market for dental services in Ukraine in 
the implantology segment, studying the demand factors for these services 
and developing a system of measures to manage the demand for dental im-
plantation services. It has been proven that the market for dental services 
according to a complex of its attributes is more in line with the type of market 
of monopolistic competition. One of the promising ways of developing the 
dental market is to transform producers of dental services into the vertically 
integrated holdings. As one of the specific features of the dental services 
market is allocated the asymmetry of information, which leads to a conflict 
between the medical and economic interests of dentists. The price and non-
price factors of demand for dental implantation services were determined, 
the prime cost structure of a dental service was analyzed. The characteristic 
attributes of a medical service have been defined as consistently defined ac-
tions or a complex of actions by medical personnel aimed at prevention, di-
agnosis, treatment, and rehabilitation, which have a self-contained complete 
meaning and a certain price.
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За сучасних умов особливої актуальності набуває 
розвиток вузькоспеціалізованих ринків виробни-
чих ресурсів. Одним із них є ринок стоматологіч-

них матеріалів, обладнання та інструментів, що забезпе-
чує необхідними ресурсами вітчизняну стоматологічну 
галузь. На ньому, в умовах конкуренції, працюють ви-
робники та імпортери стоматологічного устаткування, 
матеріалів, інструментів; споживачами є стоматологічні 

* Роботу виконано в межах госпдоговірної теми: «Цінові 
та нецінові фактори попиту в сегменті імплантології 
стоматологічного ринку», № державної реєстрації 0115U004822.

заклади різної форми власності та лікарі-стоматологи, 
зареєстровані як ФОП і легалізовані шляхом отримання 
ліцензії на медичну практику. З розвитком цього ринку 
підвищується якість надання населенню України стома-
тологічних послуг і, як наслідок, – покращується забез-
печення здоров’я нації. Варто зазначити, що вітчизняна 
стоматологічна галузь є імпортозалежною, оскільки 
більшість матеріалів та обладнання (близько 85%) ім-
портується на територію України з різних країн світу. 

Стоматологічна галузь є найбільш ринковоорієн-
тованим сектором надання медичних послуг населенню, 
яка динамічно розвивається, пропонуючи на ринку про-
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гресивні медичні технології та препарати, апробовані 
світовою медичною спільнотою. Найбільш ефективно 
у структурі стоматологічної галузі розвивається імп-
лантологічний сегмент ринку, що зумовлено високою 
результативністю та ефективністю наукових медичних 
досліджень у даній сфері. Проведення дослідження 
щодо визначення цінових і нецінових факторів попиту 
в сегменті імплантології стоматологічного ринку дозво-
лить більш ефективно впроваджувати на вітчизняному 
ринку новітні медичні технології, підвищити якість сто-
матологічних послуг для населення.

Проблемам розвитку вітчизняного стоматологіч-
ного ринку в умовах євроінтеграційних процесів значну 
увагу приділяють науковці: Ляхова Н., Чорноротов О., 
Савчук О., Удовиченко Н. та ін. Фахівці Зацна Л., Івашків 
Т., Смотров О. вивчають проблеми розвитку медичних 
установ і маркетингу медичних послуг в умовах рефор-
мування сфери охорони здоров’я. При аналізі структури 
стоматологічного ринку актуальним залишається дослі-
дження сегмента імплантації в стоматології та факторів, 
що визначають його ефективність. Розробку даного на-
прямку представляють: Заблодський Я. [1], Угрин М., 
Неспрядько В. та ін.

Метою статті є аналіз ринку стоматологічних по-
слуг в Україні, зокрема в розрізі імплантології, вивчення 
факторів попиту на дані послуги та розробка системи 
заходів щодо управління попитом на послуги стомато-
логічної імплантології. 

Значна інтенсивність ураження дорослого та дитя-
чого населення стоматологічними захворюваннями 
обумовлює актуальність і значущість проблеми збе-

реження та зміцнення його стоматологічного здоров’я. 
Збереження і стале підтримання стоматологічного 
здоров’я є не тільки медичною, а й важливою соціальною 
проблемою України. Одним з основних показників, що 
відображає рівень розвитку країни, є забезпечення насе-
лення лікарями – кількість лікарів на 10 тис. населення. 
За даними ВООЗ, кількість лікарів на 10 000 населення в 
середньому в Європі складає 36,0, у країнах Східної Євро-
пи – 33,2. В Україні показник забезпеченості лікарями, які 
безпосередньо займаються лікуванням хворих, становить 
26,5 на 10 тис. населення. Кількість лікарів-стоматологів 
у 2015 р. у закладах системи МОЗ України становила  
22 223 фізичних осіб, забезпеченість ними у 2015 р. скла-
ла 4,9 на 10 тис. населення; у 2014 р. – 4,8 [8, с. 15].

Варто зазначити, що держава на початку ринкових 
реформ різко скоротила фінансування, що поставило 
сектор вітчизняної стоматології на межу виживання, 
а щоб покрити дефіцит фінансування, дозволила дер-
жавним стоматологічним поліклінікам надавати платні 
послуги. Така суперечлива ситуація обумовила втрату 
інтересу до даного сектора для усіх учасників ринку: 
 для держави, тому що вона змушена, як і рані-

ше, нести значні витрати на їх утримання; 
 для пацієнтів, оскільки ті не можуть швидко 

отримати безоплатні та якісні послуги; 
 для інвесторів, адже ті не зацікавлені вкладати 

гроші у свідомо неефективну структуру з не-
зрозумілим статусом; 

 для лікарів, оскільки рівень оплати праці в дер-
жавному секторі не сприяє утриманню в ньому 
висококваліфікованих фахівців. 

Слід відмітити, що у більшості державних сто-
матологічних установ відсутні кошти для закупівлі за 
державний рахунок сучасних матеріалів і обладнання, 
бо вони лише на 25–30% забезпечуються бюджетним 
фінансуванням. Це підтверджується загальною тенден-
цією в галузі. Так, частка витрат на охорону здоров’я в 
структурі Державного бюджету України зменшується з 
року в рік – з 12,2 % у 2013 р. до 7,1% у 2016 р. У між-
народному порівнянні частку державних витрат на охо-
рону здоров’я в Україні можна розглядати як нижчу за 
середню серед країн Євросоюзу [5, с. 101].

На наш погляд, ряд дослідників стоматологічного 
ринку роблять помилкове узагальнення про те, 
що стоматологічний ринок України розвиваєть-

ся за траєкторією ринку досконалої конкуренції. Хоча 
очевидно, що такий ринок за комплексом ознак більш 
відповідає типу ринку монополістичної конкуренції. 
Загалом на ринку стоматологічних послуг надається 
велика різноманітність їх видів і підвидів (майже 400). 
Частина з них є повними чи неповними субститутами. 
В Україні в останні роки з’явилися приклади створен-
ня вертикально інтегрованих холдингів, які займаються 
продажем стоматологічних матеріалів і обладнання, на-
данням стоматологічних послуг і виробництвом стома-
тологічної ортопедичної продукції.

Складність аналізу стоматологічного ринку Украї-
ни полягає в наявності певних проблем: 
 відсутність офіційних даних про обсяги стома-

тологічних послуг;
 неповне охоплення статистикою даних про ви-

робництво стоматологічних послуг; 
 більшість виробників на ринку стоматологічних 

послуг складають фізичні особи – підприємці, 
які не зобов’язані публічно розміщувати дані 
про свої комерційні результати; значна частина 
виробництва в стоматології (за нашою оцінкою, 
не менше 50%) знаходяться в тіньовому секторі.

Варто зазначити, що основними тенденціями роз-
витку стоматологічного ринку України є такі: 
 повільно зростаючий ринок; 
 попит збільшується за рахунок середнього кла-

су та забезпечених прошарків населення; 
 розвивається попит на послуги, які раніше не 

існували (послуги в кредит, естетична стомато-
логія); 

 ринок великих міст характеризується надлиш-
ком пропозиції – його залишають переважно 
гравці менше середнього рівня, які починають 
працювати в нижчому ціновому сегменті; 

 поступово у великих містах формуються мере-
жі клінік, які в основному не покидають межі 
одного міста; 

 з боку споживачів зростають вимоги до якості 
послуг та рівня сервісу;

 розширюється номенклатура послуг, універса-
лізація послуг;
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 на ринках великих міст домінують середні за 
розміром клініки (на 3–6 крісел) і середні мере-
жі – 3–6 клінік;

 деякі мережі трансформуються в стоматологіч-
ні холдинги [2].

За оцінками експертів, щорічний обсяг ринку при-
ватних медичних послуг в Україні становить від 1,0 до 
1,3 млрд дол. США, при цьому для українського ринку 
характерна висока частка тіньового сектора (до 50%). 
Більше половини (56%) ринку приватних медичних по-
слуг у 2015 р. припадало на сектор стоматології. Загалом 
у стоматологічних установах працює 2,4% від загальної 
кількості персоналу, зайнятого у сфері охорони здоров’я. 
Обсяг вартості стоматологічних послуг в Україні у 2015 р.  
становив близько 10 млрд грн, і він коливається в за-
гальному валовому випуску охорони здоров’я в межах 
11– 14% [4, с. 48].

Попит на стоматологічні послуги в цьому дослі-
дженні охарактеризований як нееластичний. На 
наш погляд, це справедливо лише для недоро-

гих невідкладних стоматологічних послуг (наприклад, 
лікування карієсу, видалення зубів). Для дорожчих по-
слуг, таких як дентальна імплантація, попит є значно 
еластичнішим. Аналізуючи процеси дентальної імплан-
тації з економічної точки зору, у контексті вартісних 
складових даної медичної послуги, варто закцентувати 
увагу на кількох особливостях. По-перше, доцільно кон-
кретизувати поняття «медична послуга» як діяльність, 
яка має корисні властивості, що споживаються під час 
її здійснення, і спрямована на підтримку чи покращення 
здоров’я особи. 

Поряд із загальними ознаками послуги медична має 
притаманні тільки їй особливості. На думку О. І. Смот-
рова, такими є [7, с. 333]:

1) медична послуга завжди спрямована на особли-
ве благо фізичної особи – здоров’я, тобто тільки за до-
помогою медичної послуги найчастіше можна досягти 
стану повного фізичного, духовного і соціального благо-
получчя;

2) медична послуга як очікуваний «корисний» ре-
зультат діяльності послугодавця не може бути ним ціл-
ком гарантована;

3) медична послуга не підлягає повній стандарти-
зації, тому що характер самих дій суб’єкта надання ме-
дичної послуги може істотно відрізнятися залежно від 
багатьох різних факторів (задавненості хвороби, віку 
пацієнта тощо), які не можна повністю передбачити;

4) до медичної послуги з боку держави пред’яв-
ляються підвищені вимоги шляхом висунення певних 
вимог до суб’єкта їх надання (наприклад, суб’єкт надан-
ня медичних послуг повинен відповідати єдиним квалі-
фікаційним вимогам, мати ліцензію на заняття медич-
ною практикою, проходити акредитацію). 

Звідси стоматологічна послуга є необхідною та до-
статньою професійною дією, яка здійснюється стосовно 
пацієнта з профілактичною, діагностичною, лікуваль-
ною або реабілітаційною метою. У зв’язку з цим денталь-
ну імплантологію можна розглядати як різновид стома-
тологічної послуги, спрямований на лікування зубів та 

порожнини рота, що має самостійне закінчене значення 
та певну вартість і направлений на покращення здоров’я 
особи. Медичні заклади в процесі обслуговування паці-
єнтів усе частіше застосовують поняття «медична про-
грама» чи «програма лікування», які сприймаються па-
цієнтом (і пропонуються медичним закладом) як комп-
лексна послуга, але для медичного закладу фактично є 
набором медичних послуг чи маніпуляцій.

Послуги стоматологічного закладу можуть скла-
датися не з одного етапу, а з кількох. Прикладом такої 
послуги може бути імплантологічне лікування, яке має 
кілька етапів. Загалом виділяють два етапи надання 
стоматологічної послуги в процесі імплантації. Перший 
етап – дентальна імплантація (хірургічне втручання) з 
процесом формування ясенного контуру. Другий етап – 
ортопедичний – встановлення ортопедичної конструк-
ції (коронка, міст, знімний протез). 

Аналіз ринку стоматологічної імплантології потре-
бує одночасного вивчення ринку власне медичної 
послуги зі встановлення імлантатів і доповнюю-

чих ортопедичних конструкцій та ринку, на якому лікарі-
імплантологи купують ці імплантологічні системи. Слід 
підкреслити, що попит на імплантати є похідним від по-
питу на послуги з їх встановлення. Попит на дентальні 
імплантати передусім обумовлюється ціновим детермі-
нантом – їх вартістю. Низка нецінових чинників також 
впливають на попит на імплантологічні системи. Зокрема 
це: проведення різного роду навчальних курсів, майстер-
класів тощо, термін доставки необхідних імплантатів на 
першу вимогу лікаря, додаткові опції від продавця у ви-
гляді системи знижок на ортопедичний етап (ряд про-
давців імплантатів можуть забезпечити безкоштовне ви-
готовлення тимчасових коронок, маючи власні технічні 
потужності), надання лікарю можливості формування 
мінімального обсягу складських залишків імплантатів 
різного типу в стоматологічному кабінеті та розрахунок 
за них по мірі використання, існування оперативної сис-
теми заміни імплантатів у разі переімплантитів за раху-
нок продавця в окремих випадках. Ряд виробників ден-
тальних імплантатів формують попит на свою продукцію 
з боку кінцевих споживачів – пацієнтів, які вже зі сфор-
мованою думкою звертаються в стоматологічний заклад 
за дентальною імплантацією від конкретного виробника 
імплантатів. Різного роду інформаційні матеріали щодо 
дентальної імплантації з’являються в засобах масової ін-
формації, журналах, буклетах тощо, де в зрозумілому для 
пацієнта форматі роз’яснюються переваги тих чи інших 
імплантологічних систем.

Споживачі стоматологічних послуг при виборі 
суб’єкта надання послуг можуть використовувати як 
власний досвід, так і досвід інших пацієнтів. Серед фак-
торів, які впливають на вибір споживачів конкретної 
стоматологічної клініки, найбільш важливими є її ціна та 
якість послуги. Варто підкреслити, що цінові характерис-
тики конкретної послуги не завжди є визначальними.

Одним з факторів, які визначають попит на по-
слуги того чи іншого медичного закладу, є очікування 
пацієнтів, які стосуються рівня сервісу, матеріально-
технічного оснащення закладу тощо. На сьогодні на сто-
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матологічному ринку існує відчутна конкуренція, про 
що свідчить велика кількість учасників ринку та висока 
маркетингова активність, спрямована не лише на залу-
чення нових пацієнтів, а й на «перетягування» до себе 
частини пацієнтів від конкурентів. Крім того, медичні 
заклади почали активно розробляти та впроваджува-
ти у свою роботу програми лояльності, метою яких є 
втримати постійних пацієнтів. Тепер зацікавити паці-
єнта набагато важче. З одного боку, аудиторія приват-
ної медицини збільшилася, з іншого – велика кількість 
учасників ринку дала пацієнтам право вибору. Сьогодні,  
в умовах конкуренції між медичними закладами, паці-
єнт звертає увагу на ціни (особливо до моменту безпосе-
реднього знайомства з медичним центром) і на ступінь 
довіри до закладу. Тепер пацієнти обирають медичний 
заклад дуже виважено, більше очікуючи власне якісної 
медичної складової, ніж сервісної. Останні роки мене-
джери медичних закладів почали приділяти багато ува-
ги поняттю пацієнторієнтованості. Найбільші труднощі 
виникають у лікарів, оскільки, зазвичай, вони схильні 
більше уваги приділяти власне лікувальному процесу,  
а не ефективній комунікації з пацієнтом [3].

Однією зі специфічних рис сегмента імплантології 
на ринку стоматологічних послуг є те, що часто 
обсяг послуги (кількість процедур, вид пломби, 

тип коронки чи імплантата) визначає виробник (лікар-
стоматолог), а не споживач (пацієнт). Причиною такого 
типу неспроможності (провалу) ринку (market failure) є 
асиметричність інформації, що породжує конфлікт ме-
дичних та економічних інтересів лікарів-стоматологів. 
Вони можуть свідомо збільшувати перелік стоматоло-
гічних процедур, за незмінної загальної ціни використо-
вувати дешевші, однак менш якісні субститути матеріа-
лів і ліків, або навпаки збільшувати ціну, використову-
ючи дорожчі замінники, що особливо не відрізняються 
за якістю від дешевших. З точки зору економічної теорії 
попит на ринку стоматології, у т. ч. дентальної імпланто-
логії, можна охарактеризувати як попит, спровокований 
пропозицією. Як справедливо зазначає Ляхова Н. О.,  
у такому випадку мова йде про нав’язування пацієнто-
ві послуг, не дуже потрібних або зовсім не потрібних 
для досягнення клінічного результату, але необхідних 
виробникам медичних послуг для забезпечення своїх 
економічних інтересів. Так, у країнах, де стоматологічна 

допомога оплачується за кожну окрему послугу (діє го-
норарний принцип), обсяг цих послуг помітно вище, ніж 
у країнах, де ця допомога оплачується у вигляді фіксо-
ваної суми на одного пацієнта (діє подушний принцип). 
Наприклад, у Німеччині та Франції, що належать до 
першої групи країн, число стоматологічних відвідувань 
становить відповідно 11,5 і 7,2 на душу населення. У Ве-
ликобританії, де використовується подушний принцип 
оплати лікарів, на одну людину припадає тільки 5,5 від-
відувань на рік [6]. Теоретичні та емпіричні дослідження 
особливостей попиту на послуги дентальної імпланто-
логії дозволили ідентифікувати як цінові, так і неціно-
ві фактори попиту в сегменті дентальної імплантології 
стоматологічного ринку України. 

Ціновим фактором попиту є ціна послуги стома-
тологічної клініки (кабінету, практики). Важли-
вим фактором, який враховується при форму-

ванні ціни на послуги дентальної імплантології, є її со-
бівартість. Структуру собівартості послуги дентальної 
імплантології відображено в табл. 1. 

Аналізуючи структуру собівартості дентальної 
імплантації, варто відзначити, що найбільш вагомими в 
її структурі є: матеріальна складова та витрати на опла-
ту праці. Це підтверджує думку, що для лікаря, як по-
купця імлантату, важливим є цінова політика продавця 
імлантологічних систем.

Варто підкреслити, що структура собівартості 
послуги залежить від етапу процесу імплантації. На хі-
рургічному етапі основною статтею витрат є заробітна 
плата медичного персоналу (50%). На ортопедичному 
етапі зростає роль матеріальних витрат на ортопедичні 
конструкції та інші матеріали (разом їх вартість збіль-
шується до 60%). Зазначимо, що ціна цієї послуги варі-
ює як між країнами, так і між їх окремими регіонами та 
містами. До прикладу: в Південній Кореї найбільш ста-
більними в межах національного ринку є ціни денталь-
них знімків (СV = 9,5%), а найбільш мінливими – ціни на 
зубні імпланти (40,7%) [9].

Як нецінові фактори попиту на медичні послуги 
дентальної імплантації ідентифіковано: 
 доходи населення; 
 ціна товарів-субститутів для імплантатів (зуб-

них коронок і протезів); 
 поінформованість споживачів про послугу; 

таблиця 1

Орієнтовна структура загальної собівартості послуги з дентальної імплантації

Статті витрат

1 2 3 4 5 6

Основні матеріали 
та медикаменти, 
що повністю  
використовуються 
у процесі прове-
дення процедури

Частина матеріалів 
і медикаментів, що 
використовуються 
під час проведення 
усіх процедур

Частина заробітної 
плати медичного 
персоналу

Частина аморти-
зації медичного 
обладнання

Частина накладних 
витрат відділення

Частина загально-
клінічних витрат

Виробнича собівартість: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

Загальна собівартість: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
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 зміна уподобань споживачів (стилю життя, ес-
тетичних преференцій, дія ефектів наслідуван-
ня і снобізму); 

 лояльність споживачів до стоматологічної клі-
ніки (імплантолога); 

 якість імплантатів, відомість бренда виробника 
імплантів; 

 якість і комфортність процесу імплантації та 
постімплантаційного періоду; 

 ступінь розвитку медичного туризму в країні, 
регіоні; 

 тип власності на стоматологічну практику (дер-
жавна, приватна); 

 біологічні, соціальні, соціально-психологічні 
характеристики потенційних споживачів.

Теоретичні та емпіричні дослідження стоматоло-
гічного ринку України та світу, у т. ч. сектора денталь-
ної імплантології, дозволили зробити такі висновки та 
пропозиції:

1. Стоматологічна галузь є найбільш ринковоорієн-
тованим сектором надання медичних послуг населенню. 
Сьогодні стоматологічна галузь в Україні динамічно роз-
вивається, пропонуючи на ринку прогресивні медичні 
технології та препарати, апробовані світовою медичною 
спільнотою. Найбільш ефективно в структурі стомато-
логічної галузі розвивається імплантологічний сегмент 
ринку, що зумовлено високою результативністю та ефек-
тивністю наукових медичних досліджень у даній сфері.

2. Потенційними споживачами ринку дентальної 
імплантології є особи, які з різних причин втратили 
зуб(и). На сьогодні більшість населення України з таки-
ми проблемами стоматологічного здоров’я споживає по-
слугу виготовлення і встановлення різноманітних про-
тезів (містковидних, знімних, у т. ч. бюгельних суціль-
нолитих). Саме такі пацієнти формують потенційний 
контингент споживачів ринку дентальної імплантології. 
До цієї групи потенційних споживачів з меншим показ-
ником апріорної ймовірності (з відкладеним попитом) 
можна віднести пацієнтів, яким встановлено одиночні 
коронки різних типів (металеві, фарфорові), штифтові 
зуби, вкладки і напівкоронки. 

3. Однією зі специфічних рис сегмента денталь-
ної імплантології є асиметричність інформації, що по-
роджує конфлікт медичних та економічних інтересів 
лікарів-стоматологів. З точки зору економічної теорії 
попит на ринку стоматології, у т. ч. дентальної імпланто-
логії, можна охарактеризувати як попит, спровокований 
пропозицією.

4. Ціновим фактором попиту є ціна послуги сто-
матологічної клініки (кабінету, практики). Найбільш ва-
гомими в її структурі є: матеріальна складова та витрати 
на оплату праці.

5. Як нецінові фактори попиту на медичні послу-
ги дентальної імплантації ідентифіковано: доходи на-
селення; ціна товарів-субститутів для імплантів (зубних 
коронок і протезів); поінформованість споживачів про 
послугу та ін.
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