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РЕФЕРАТ 

Масло Лия Викторовна 

«Республика Беларусь на мировом рынке медицинских услуг» 

Дипломная работа: 143 с., 34 рис., 23 табл., 71 источник, 10 прил. 

Ключевые слова: РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА, ЭКСПОРТ УСЛУГ, ИМПОРТ УСЛУГ, 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ. 

Объект исследования – международный рынок медицинских услуг. 
Цель работы – анализ международного рынка медицинских услуг в 

рамках функционирующих систем здравоохранения. 
Методы исследования: обобщения, классификации, сравнительного и 

статистического анализа, экспертных оценок, прогнозирования, группировки, 
а также другие научные приемы. 

Полученные результаты и их новизна:рассмотренывышеуказанные 
ключевые слова, охарактеризованы системы здравоохранения стран-лидеров 
мирового рынка медицинских услуг, выявлены современные тенденции 
развития мирового рынка медицинских услуг и медицинского туризма, 
приведенаобщая характеристика белорусского рынка медицинских услуги 
даны практические рекомендации по повышению эффективности экспорта 
медицинских услуг организациями здравоохранения РБ, разработанные на 
основе результатов анализа деятельности ГУ«РКБ МР». 

Область возможного практического применения:может быть 
востребованакак Министерством здравоохранения Республики Беларусь, 
БелМАПО, так и организациями здравоохранениястраны, использована для 
продолжения исследования мирового рынка медицинских услуг, а также при 
написании обобщающих работ по основам предметов «Мировая экономика», 
«Международные экономические отношения», подготовке монографий и 
учебников. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
  



РЭФЕРАТ 

Масло Лія Віктараўна 

«Рэспубліка Беларусь на сусветным рынку медыцынскіх паслуг» 

Дыпломная праца: 143 стар., 34 мал., 23 табл., 71 крыніца, 10 дад. 

Ключавыясловы:РЫНАКМЕДЫЦЫНСКІХПАСЛУГ, 
СЕГМЕНТАЦЫЯРЫНКА, ЭКСПАРТПАСЛУГ, ІМПАРТПАСЛУГ, 
МЕДЫЦЫНСКІЯПАСЛУГІ, МЕДЫЦЫНСКІТУРЫЗМ. 

Аб'ект даследавання– міжнародны рынак медыцынскіх паслуг. 
Мэтапрацы – 

аналізміжнароднагарынкумедыцынскіхпаслугурамкахдзеючыхсістэмаховызд
ароўя. 

Метадыдаследавання:абагульнення, класіфікацыі, 
параўнальнагаістатыстычнагааналізу, экспертныхацэнак, прагназавання, 
групоўкі, атаксамаіншыянавуковыяпрыёмы. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: разгледжаны вышэйпаказаныя 
ключавыя словы, ахарактарызаваны сістэмы аховы здароўя краін-лідэраў 
сусветнага рынку медыцынскіх паслуг, выяўлены сучасныя тэндэнцыі 
развіцця сусветнага рынку медыцынскіх паслуг і медыцынскага турызму, 
прыведзена агульная характарыстыка беларускага рынку медыцынскіх 
паслуг і дадзены практычныя рэкамендацыі па павышэнні эфектыўнасці 
экспарту медыцынскіх паслуг арганізацыямі аховы здароўя РБ, якіябылі 
распрацаваны на аснове вынікаў аналізу дзейнасці ДУ «РКБ МР». 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: можа быць 
запатрабавана як Мiнiстэрствам аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь, 
БелМАПА, так і арганізацыямі аховы здароўя краіны, выкарыстана для 
працягу даследавання сусветнага рынку медыцынскіх паслуг, а таксама пры 
напісанні абагульняючых прац па асновах прадметаў «Сусветная эканоміка», 
«Міжнародныя эканамічныя адносіны», падрыхтоўцы манаграфій і 
падручнікаў. 

Аўтар працы пацвяржае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных ііншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 

 
  



ANNOTATION 

MasloLiyaViktorovna 

«The Republic of Belarus on the global healthcare services market» 

Degree paper: 143p., 34 ill., 23 tab., 71 sources, 10 app. 

Keywords:HEALTHCARE SERVICES MARKET, MARKET 
SEGMENTATION, EXPORT OF SERVICES, IMPORT OF SERVICES, 
HEALTHCARE SERVICES, MEDICAL TOURISM. 

Object of research– international market of healthcare services. 
Purposeof research: to analyse the international market of healthcare 

services in the context of functioning health systems. 
Research methods: generalization, classification, comparison and statistical 

analysis, expert assessments, forecasting, grouping, other scientific methods. 
Obtained resultsand their novelty:the researchconsiders the above-

mentioned keywords, characterizesthe leading exporters of healthcare services on 
the global market by theirhealth systems, reveals the current trends of the global 
healthcare services market and medical tourism, characterizesthe Belarusian 
healthcare market and givespractical recommendations for national health 
organizationshow to export more healthcare services which were worked out on 
the basis of the analysis of the activity of the Republican Clinical Hospital for 
Medical Rehabilitation. 

Areas of possible practical application: the results obtained can be 
appliedby the Ministry of Health of the Republic of Belarus, BelMAPE and 
national health organizations and used in the areaof global healthcare services 
market research, as well as for writing theoretical publications on the subjects 
«World Economy», «International Economic Relations», preparation of 
monographs and textbooks. 

The author of the work confirms that computational and analytical material 
presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated 
process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and 
concepts borrowed from literary and other sources are given references to their 
authors. 

 
 
 

 


