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ФормувАння Готовності мАЙбутніх мАГістрів медицини  
до реАлізАції мАркетинГу в проФесіЙніЙ діяльності
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у статті розкрито зміст і представлено результати експериментальної перевірки ефективності педагогіч-
них умов, моделі й науково-методичного забезпечення підготовки майбутніх магістрів медицини до реалі-
зації маркетингу в професійній діяльності. висвітлено процедуру проведення педагогічного експеримен-
ту, окреслено його мету й завдання. Представлено програму й методи оцінювання рівнів сформованості 
готовності майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу на констатувальному й підсумковому 
етапах. Проаналізовано результати експериментально-дослідної роботи, схарактеризовано відмінності в 
стані готовності до реалізації маркетингу студентів експериментальних і контрольних груп. наведено дані 
математично-статистичних підрахунків, які підтверджують валідність і надійність зроблених експери-
ментальних висновків.
ключові слова: вищий медичний навчальний заклад, процес професійної підготовки, майбутні магістри 
медицини, формування готовності до реалізації маркетингу, експериментально-дослідна робота, резуль-
тати педагогічного експерименту.

Постановка проблеми. ринок охорони 
здоров'я в умовах жорсткої конкуренції 

вимагає від медичних працівників, закладів сис-
теми охорони здоров'я, підприємств і фірм, що 
виробляють продукцію медичного призначення, 
результативної діяльності, запорукою якої, зо-
крема, є ефективне впровадження маркетингової 
політики. змістова насиченість і багатоаспектність 
маркетингу в галузі охорони здоров'я, технологіч-
на складність його реалізації на практиці на ін-
дивідуальному (як діяльність окремого фахівця) 
й організаційному (як сукупна діяльність медич-
ної установи, до якої персонально причетні ме-
дичні працівники, підрозділи, відділення тощо) 
рівнях вимагає формування готовності майбутніх 
магістрів медицини до такої складової професій-
ної діяльності ще під час навчання у вищому ме-
дичному навчальному закладі (вМнз).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемами маркетингу в галузі охорони 
здоров’я опікуються вітчизняні й зарубіжні вчені, 
наукові розвідки яких є висхідними теоретико-ме-
тодологічними засадами для розуміння його сут-
ності в форматі нашого дослідження: визначення 
маркетингу в галузі охорони здоров'я (а. ахла-
мов, о. Баєва, с. Балохіна, н. вишняков, н. ку-
сик, н. Петрова, л. Тьоптіна, л. яковлєва та ін.); 
виокремлення напрямків, принципів, функцій, 
видів, комплексу медичного маркетингу (і. ва-
силенко, в. долот, л. зацна, н. лакуста, в. ле-
щенко, в. Москаленко, Т. Примак та ін.); пошук 
і реалізація ефективних маркетингових стратегії 
в медицині (М. артюхова, Ю. вороненко, н. Ми-
лованова, Т. Філіппова та ін.).

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. в рамках новітніх медичних 
реформ шляхи впровадження маркетингу в га-
лузі охорони здоров'я не втрачають актуальнос-
ті, потребують системної наукової уваги, розро-
блення й практичної апробації [1; 2]. Медичний 
маркетинг уможливлює комерціалізацію або сти-
мулювання ринкових відносин між медичними 
установами і пацієнтами внаслідок зміни джерел 
фінансування галузі охорони здоров'я (державні 
субвенції, недержавні фонди, страхові компанії, 

споживачі медичних послуг тощо); впроваджен-
ня платних і співоплатних медичних послуг; по-
яви окремих медичних установ, функціонування 
яких передбачає прибуток від діяльності; збіль-
шення витратної складової надання медичних 
послуг у зв’язку з використанням нових тех-
нологій лікування, сучасного обладнання, нових 
лікарських засобів; підвищення вимог до якості 
надання медичних послуг і застосування нової 
системи контролю за їх реалізацією. розумін-
ня майбутніми магістрами медицини сутності 
впровадження ринкових засад у галузі охорони 
здоров'я, їх правового, економічного й етичного 
підґрунтя, знання маркетингового комплексу, 
вміння і навички технології реалізації маркетин-
гу за обраною медичною спеціальністю мають 
стати органічними складовими змісту вищої ме-
дичної освіти [5, с. 77-80].

мета статті – розкрити зміст і представити 
результати експериментальної перевірки ефек-
тивності педагогічних умов, моделі й науково-
методичного забезпечення підготовки майбутніх 
магістрів медицини до реалізації маркетингу 
в професійній діяльності.

виклад основного матеріалу. Проведений 
теоретичний розгляд досліджуваної проблеми, 
аналіз новітніх концептуальних засад профе-
сійної підготовки студентів вМнз послугував 
за основу для визначення й обґрунтування пе-
дагогічних умов підготовки майбутніх магістрів 
медицини до реалізації маркетингу в професій-
ній діяльності. серед виокремлених педагогічних 
умов були запропоновані такі: формування моти-
ваційно-ціннісного ставлення майбутніх магістрів 
медицини до реалізації маркетингу в професій-
ній діяльності у процесі вивчення професійно 
спрямованих економічних дисциплін; інтеграція 
економічних і професійно-медичних знань з ме-
тою формування економічної компетентності як 
основи готовності майбутніх магістрів медицини 
до реалізації маркетингу в професійній діяль-
ності; використання інноваційних педагогічних 
та інформаційно-комунікаційних технологій на-
вчання для розвитку практичних навичок реалі-
зації маркетингу в професійній діяльності.
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для реалізації й експериментальної перевірки 

ефективності обґрунтованих педагогічних умов 
підготовки майбутніх магістрів медицини до реа-
лізації маркетингу в професійній діяльності було 
створено модель й дібрано науково-методичне 
забезпечення цього процесу у вМнз. Його ви-
східними положеннями стали наукові підходи, за-
гальні і специфічні принципи, що повною мірою 
репрезентують концептуальні засади формуван-
ня у майбутніх магістрів медицини ключових для 
реалізації маркетингу компетенцій (теоретико-
методологічний блок моделі). Процесуальну осно-
ву науково-методичного забезпечення склали ор-
ганізація освітнього процесу, зміст, методи, форми 
навчальної співпраці викладачів і студентів вМнз 
під час вивчення економічних і професійно-спря-
мованих дисциплін, які реалізувалися впродовж 
адаптаційно-мотиваційного, пошуково-інформа-
ційного, практично-орієнтовано й узагальнюваль-
ного етапів (змістово-технологічний блок моделі) 
і мали гарантувати досягнення мети, завдань і за-
планованого результату – позитивної динаміки 
в стані готовності майбутніх магістрів медицини 
до реалізації маркетингу в професійній діяль-
ності за кожним з виокремлених компонентів, їх 
критеріїв і показників (концептуально-цільовий 
і контрольно-результативний блоки моделі).

експериментальне дослідження проводилося 
впродовж чотирьох етапів: підготовчого, конста-
тувального, формувального і підсумкового. Про-
грама педагогічного експерименту передбачала 
вирішення таких завдань:

– з’ясування стану розроблення досліджува-
ної проблеми в сучасній науковій літературі, її 
реалізації в практиці освітньої діяльності вМнз;

– розкриття теоретико-методологічних засад 
дослідження, обґрунтування ключових понять, 
визначення сутності й складових готовності май-
бутніх магістрів медицини до реалізації марке-
тингу в професійній діяльності;

– проведення констатувального етапу експе-
рименту, спрямованого на з’ясування початко-
вого рівня сформованості в студентів вМнз го-
товності до реалізації маркетингу в професійній 
діяльності;

– обґрунтування педагогічних умов, розро-
блення моделі й системи науково-методичного 

забезпечення формування готовності майбутніх 
магістрів медицини до реалізації маркетингу 
в професійній діяльності;

– реалізація формувального етапу експери-
менту, впровадження обґрунтованих інновацій 
у навчально-виховний процес вМнз;

– проведення контрольного підсумкового оці-
нювання рівня готовності майбутніх магістрів 
медицини до реалізації маркетингу в професій-
ній діяльності, узагальнення одержаних експе-
риментальних даних, інтерпретація результатів 
формувального етапу експерименту;

– визначення ефективності впроваджених пе-
дагогічних умов, моделі й системи науково-ме-
тодичного забезпечення формування готовності 
майбутніх магістрів медицини до реалізації мар-
кетингу, доведення статистичної значущості до-
сягнутих студентами особистісно-професійних 
змін, окреслення перспективних напрямів по-
дальших досліджень.

відповідно до визначених компонентів (цін-
нісний, мотиваційний, інформаційно-пізнаваль-
ний, операційно-технологічний, особистісний), 
критеріїв (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 
організаційно-діяльнісний, рефлексивний) та їх 
показників, рівнів сформованості готовності май-
бутніх магістрів медицини до реалізації марке-
тингу в професійній діяльності (низький, серед-
ній, високий) створено діагностичну програму, що 
дозволила з'ясувати її рівень у кожного студента 
експериментальної вибірки двічі: на констату-
вальному етапі й після завершення формувально-
го етапу педагогічного експерименту (див. рис. 1).

експериментальні групи (ег) були еквіва-
лентні контрольним групам (кг) за мірою розви-
тку в студентів вМнз особистісно-професійних 
якостей, важливих для успішної реалізації мар-
кетингу в майбутній професійній діяльності, що 
емпіричним шляхом було з'ясовано на констату-
вальному етапі експерименту під час діагносту-
вання. для створення ег і кг була застосована 
процедура рандомізації, що забезпечила репре-
зентативність експериментальної вибірки гене-
ральній сукупності. до ег увійшли 386 студентів, 
до кг – 382 студенти вМнз. для статистичної 
перевірки еквівалентності ег і кг перед почат-
ком формувального етапу експерименту було за-
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рис. 1. діагностична програма оцінювання сформованості готовності  
майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності
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стосовано t-критерій стьюдента для незалежних 
вибірок. Підрахунки з використанням програми 
spss statistics показали, що групи експеримен-
тальної вибірки не мають істотних відмінностей 
за середніми значеннями показників критері-
їв готовності майбутніх магістрів медицини до 
реалізації маркетингу в професійній діяльності 
(tемп = 0,441, tкрит = 2,018, при p=0,05; tемп < tкрит). 
до участі в педагогічному експерименті було за-
прошено також 12 викладачів-учасників експе-
риментально-дослідної роботи, для яких конкре-
тизовано мету й завдання діяльності, визначено 
й пропрацьовано порядок організації та впрова-
дження освітніх інновацій у навчально-виховний 
процес залучених до експерименту вМнз.

Під час оцінювання рівня готовності майбут-
ніх магістрів медицини до реалізації маркетингу 
на констатувальному етапі експерименту пере-
важали низькі (ег – 58%, кг – 57,9%) і серед-
ні її значення (ег – 29,6%, кг – 30,1%). лише 
8 частина залученої до дослідження експеримен-
тальної вибірки (ег – 12,4%, кг – 12,0%) проде-
монструвала високі значення готовності до реа-
лізації маркетингу.

Формувальний етап педагогічного експери-
менту передбачав експериментальну перевірку 
педагогічних умов підготовки майбутніх магістрів 
медицини до реалізації маркетингу в професійній 
діяльності, покладався на розроблене науково-
методичне забезпечення й модель упровадження 
таких освітніх інновацій у навчально-виховний 
процес вМнз. Під час цього етапу в ег були реа-
лізовані спеціально дібрані методи, форми, засоби 
навчально-професійної діяльності, що репрезен-
тували авторську систему науково-методично-
го забезпечення процесу формування готовності 
майбутніх магістрів медицини до реалізації мар-
кетингу за обраною медичною спеціальністю.

реалізація експериментально-дослідної ро-
боти засвідчила ефективність застосування ін-
новаційних педагогічних та інформаційно-ко-
мунікаційних технологій навчання (розв’язання 
проблемних завдань і ситуацій, проектна діяль-
ність, групова дискусія, мозковий штурм, ділова 
гра, робота в малих групах, case-study, вебінари, 
веб-квести тощо), що посприяли формуванню 
в студентів ег необхідних для реалізації мар-
кетингу фахових компетенцій, підвищили еконо-
мічну компетентність, стимулювали пізнаваль-
ний інтерес, активізували професійну мотивацію 
до продовження економічної самоосвіти на після-
дипломному етапі професіоналізації. комбінуван-
ня форм індивідуальної, групової, колективної 
роботи, використання прийомів технології кон-
текстного навчання, змішаного й перевернуто-
го навчання, ресурсів смарт-технологій, мережі 
internet забезпечили створення продуктивного, 
відкритого, діалогічного й доступного освітнього 
середовища, яке забезпечувало можливість фор-
мування в студентів практичних умінь і навичок 
реалізації маркетингу.

розвиток в майбутніх магістрів медицини мо-
тиваційно-ціннісного усвідомлення необхідності 
й значущості формування доцільної маркетингової 
поведінки лікаря-професіонала як суб’єкта реалі-
зації державної соціальної політики в галузі охо-
рони здоров'я, особистісних і професійних якостей, 
важливих для налагодження професійних суб'єкт-

суб'єктних і деонтологічно виважених стосунків 
зі споживачами медичних послуг, відпрацювання 
«робочої ролі» в маркетинговому середовищі ринку 
охорони здоров'я забезпечили методи самооціню-
вання, проведення рефлексивних вправ, творчі ро-
боти, скайп-спілкування і перегляд відеоінтерв'ю 
з досвідченими лікарями-практиками, складання 
програми перспективного розвитку власної еконо-
мічної компетентності тощо [3; 7].

для підсилення потенціалу показників когні-
тивного критерію готовності майбутніх магістрів 
медицини до реалізації маркетингу в професій-
ній діяльності ресурсними виявилися навчальні 
дисципліни «основи економічних теорій», «со-
ціальна медицина, організація та економіка охо-
рони здоров'я», «економіка охорони здоров'я, 
маркетинг і менеджмент в стоматології», а та-
кож «соціологія та медична соціологія», «осно-
ви педагогіки. основи психології», «Філософія», 
«етика медичної діяльності» та ін., що включені 
до навчальних планів медичних спеціальностей, 
окремі теми з яких увійшли до цільового між-
предметного інтеграційного модуля. для підси-
лення змісту дисциплін професійної і практич-
ної підготовки в плані формування когнітивної 
складової готовності студентів до реалізації мар-
кетингу було запропоновано доповнити інформа-
ційний обсяг деяких змістових модулів, окремих 
тем блоками інформації, які органічно ввійшли 
в формат навчального обговорення. завдяки до-
бору змісту інтегрованого характеру забезпе-
чувалося співвіднесення й доповнення профе-
сійно-медичних і економічних знань майбутніх 
магістрів медицини з реалізації маркетингу, їх 
узагальнення й систематизація [6].

Під час лекцій, теоретичних семінарів, прак-
тичних занять, навчальних консультацій вико-
ристовувалися проблемний виклад навчального 
матеріалу, метод проектів, створення студента-
ми інтелект-карт, складання словника наукових 
термінів з медичного маркетингу, мультимедійні 
презентації, добірки відеороликів з відеохостингу 
youtube, авторський навчальний посібник «Ме-
дичний маркетинг у таблицях і схемах» тощо.

результати проведеної на формувальному 
етапі експериментально-дослідної роботи пока-
зали позитивні зрушення в стані готовності май-
бутніх магістрів медицини до реалізації марке-
тингу в професійній діяльності як за загальним 
рівнем, так і за окремими компонентами, крите-
ріями та їх показниками. експериментальні дані 
засвідчили стійку позитивну динаміку в змінах 
досліджуваної професійної якості в майбут-
ніх магістрів медицини ег, на відміну від сту-
дентів кг, у яких таких суттєвих відмінностей 
виявлено не було. зміни в стані сформованості 
готовності студентів кг до реалізації маркетин-
гу в майбутній професійній діяльності є наслід-
ком традиційної організації навчально-виховно-
го процесу у вМнз, природного розвитку їхніх 
особистісних і професійних якостей, самоосвіти 
й самовиховання.

Повторне оцінювання сформованості готов-
ності майбутніх магістрів медицини до реалізації 
маркетингу в професійній діяльності показало, 
що в ег вдвічі зменшилася кількість студентів 
з низьким рівнем готовності до реалізації мар-
кетингу в професійній діяльності, на відміну від 
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кг де різниця виявилася незначною (з 57,9% до 
54,3%). Позитивним стало збільшення в ег кіль-
кості студентів з високим рівнем готовності до 
означеної діяльності (з 12,4% до 20,9%). в кг та-
кий приріст склав лише 1,3% (12,0% на констату-
вальному етапі, 13,3% – після завершення фор-
мувального етапу педагогічного експерименту). 
різнилися також показники ег і кг за середнім 
рівнем готовності майбутніх магістрів медици-
ни до реалізації маркетингу: в ег таких стало 
на 20,5% більше, в кг – на 2,3%. Таким чином, 
на рівні емпіричних узагальнень було зроблене 
припущення, що проведена в ег експеримен-
тально-дослідна робота виявилася ефективною 
для підвищення рівня сформованості готовності 
майбутніх магістрів медицини до реалізації мар-
кетингу в професійній діяльності.

Математично-статистичні підрахунки 
з використанням програми spss statistics v. 
17.0 розглядалися в якості достовірного доказу 
ефективності впливу проведеної експеримен-
тально-дослідної роботи на сформованість готов-
ності студентів вМнз до реалізації маркетингу 
в професійній діяльності. Перевірялися такі ста-
тистичні гіпотези:

но: обґрунтовані педагогічні умови не вияви-
лися ефективними для формування готовності 
майбутніх магістрів медицини до реалізації мар-
кетингу в професійній діяльності;

н1: впровадження обґрунтованих педагогічних 
умов суттєво вплинуло на формування готовнос-
ті майбутніх магістрів медицини до реалізації 
маркетингу в професійній діяльності.

Математично-статистичні підрахунки за 
t-критерієм стьюдента засвідчили ефективність 
досягнутих змін в стані готовності майбутніх ма-
гістрів медицини ег до реалізації маркетингу 
в професійній діяльності. Були виявлені такі ста-
тистично підтверджені факти: 1) присутні сут-
тєві відмінності за всіма показниками досліджу-
ваних критеріїв готовності майбутніх магістрів 
медицини ег (tемп = 10,57, tкрит = 2,08, при р=0,05; 
tемп > tкрит); 2) присутні суттєві відмінності за всі-
ма показниками досліджуваних критеріїв готов-
ності майбутніх магістрів медицини ег і кг після 
завершення формувального етапу експерименту 
(tемп = 7,385, tкрит = 2,018, при р=0,05; tемп > tкрит). 
Таким чином, статистична гіпотеза но була від-
хилена, а н1 – підтверджена.

висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальшого розвитку в цьому напрямку. 
результати педагогічного експерименту засвід-
чили ефективність обґрунтованих педагогічних 
умов, моделі й розробленої науково-методич-
ної системи підготовки майбутніх магістрів ме-
дицини до реалізації маркетингу в професій-
ній діяльності. однак, проведене дослідження 
не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 
наукової уваги потребує, зокрема, вивчення 
й упровадження в вітчизняну практику найкра-
щих зразків зарубіжного досвіду формування 
готовності студентів вМнз до реалізації мар-
кетингу в професійній діяльності, з'ясування 
потенціалу післядипломної освіти для розвитку 
і збагачення складових економічної компетент-
ності медичних працівників.
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к реАлизАции мАркетинГА в проФессионАльноЙ деятельности

Аннотация
в статье раскрыто содержание и представлены результаты экспериментальной проверки эффек-
тивности педагогических условий, модели и научно-методического обеспечения подготовки будущих 
магистров медицины к реализации маркетинга в профессиональной деятельности. освещена про-
цедура проведения педагогического эксперимента, определены его цели и задачи. Представлена 
программа и методы оценки уровней сформированности готовности будущих магистров медицины 
к реализации маркетинга на констатирующем и итоговом этапах. Проанализированы результаты 
экспериментально-исследовательской работы, охарактеризованы различия в состоянии готовности 
к реализации маркетинга студентов экспериментальных и контрольных групп. Приведены данные 
математически-статистических подсчетов, которые подтверждают валидность и надежность сделан-
ных экспериментальных выводов.
ключевые слова: высшее медицинское учебное заведение, процесс профессиональной подготовки, бу-
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summary
the article speaks about the content and results of experimental verification of the effectiveness of 
pedagogical conditions, model, scientific and methodological support of training future masters of medicine 
to implementation the marketing in professional activities. the article carries the material about the 
procedure of the pedagogical experiment, its purpose and tasks. the article provides information on the 
program and methods of evaluation the levels of formation of preparedness of future masters of medicine 
to implementation the marketing in professional activities. The author analyzes the results of experimental 
research, characterizes the differences in the preparedness state to implementation the marketing of 
students of experimental and control groups. the author points out the results of mathematical and 
statistical calculations, which confirm the validity and reliability of experimental conclusions.
Keywords: higher medical school, process of professional training, future masters of medicine, formation of 
preparedness to implementation the marketing, experimental research, results of pedagogical experiment.


