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черненко Д. І. Статистичне прогнозування кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні
У статті запропоновано методику та викладено результати короткострокового прогнозування кон’юнктури ринку лабораторних медичних 
послуг в Україні. Мета статті полягає в розробці методики проведення моделювання тенденцій зміни показників кон’юнктури ринку лаборатор-
них медичних послуг в Україні за період 2003 – 2013 рр. на основі аналітичних рівнянь з метою розробки прогнозу. Аналіз передбачуваних річних 
темпів зростання рівнів показників розвитку ринку лабораторних медичних послуг, а саме – лікарняних лабораторних тестів на 100 госпіталі-
зованих хворих і поліклінічно-амбулаторнихл абораторних тестів на 100 відвідувань дозволив зробити висновки про підвищувальний напрямок 
кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні.
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В статье предложена методика и изложены результаты краткос-
рочного прогнозирования рынка лабораторных медицинских услуг 
в Украине. Цель статьи заключается в разработке методики про-
ведения моделирования тенденций изменения показателей рынка 
лабораторных медицинских услуг в Украине за период 2003 – 2013 гг. 
на основе аналитических уравнений с целью разработки прогноза. 
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развития рынка лабораторных медицинских услуг, а именно – боль-
ничных лабораторных тестов на 100 госпитализированных больных 
и поликлинично-амбулаторных лабораторных тестов на 100 посе-
щений позволил сделать выводы о повышающем направлении рынка 
лабораторных медицинских услуг в Украине.
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In the article a methodology of short-term prognosing of the market of medi-
cal laboratory services in Ukraine is proposed and results of its applying are 
presented. The article is aimed to elaborate a methodology for simulation of 
trends in changing the indicators of the market of medical laboratory services 
in Ukraine for the period of 2003-2013, based on analytical equations, used in 
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Клінічна лабораторна діагностика (лабораторна 
медицина) є однією з найважливіших складових 
системи охорони здоров’я, яка забезпечує на-

дання медико-діагностичної допомоги пацієнтам при 
оцінюванні стану здоров’я, діагностиці захворювань, 
моніторингу за результатами лікування, подальшому 
прогнозі перебігу хвороби та якості життя, що має за-
гальнодержавне значення щодо збереження та покра-
щення здоров’я населення.

Сьогодні ринок лабораторних медичних послуг 
дуже стрімко розвивається. Найважливішим етапом ви-
вчення та дослідження ринку лабораторних медичних 
послуг є прогнозування його кон’юнктури.

Оцінюючи ступінь розробленості теми, необхід-
но відзначити, що еволюцію теоретичних підходів до 
загальних питань вивчення кон’юнктури можна про-
стежити в роботах зарубіжних та вітчизняних вчених: 
І. Біляєвського, А. Войчака, А. Вагнера, В. Репке, М. Кон-
дратьєва, В. Карпова, В. Кучеренка, І. Семеняк, С. Пер-
вушина, Г. Касселя, Ф. Лассаля, К. Жюглара, І. Кауфмана,  

Д. Костюхіна, С. Кузнеця, П. Левшина, Г. Менша, У. Мітчел-
ля, С. Нікітіна, Д. Опаріна, А. Шеффле, Ф. Хайєка, І. Туган-
Барановського, Ф. Шеффле, Й. Шумпетера та ін. [5, 6].

Проблеми вдосконалення розвитку системи охо-
рони здоров’я та ринку медичних послуг викликають 
значний інтерес серед економістів. Зокрема, в працях  
П. Барстової, О. Голяченко, Б. Данилишина, В. Євсеєва, 
В. Куценко, В. Москаленка, В. Пономаренка, Р. Салт-
мана, В. Слабінського, Г. Старостенко, М. Фащевсько-
го, Дж. Фігейраса [5, 6] та інших викладені теоретичні 
основи розвитку медичної сфери. Фінансові механізми 
її забезпечення досліджують М. Дейкун, А. Вялкова,  
Е. Ковжарова тощо. Питанням ресурсного та кадрово-
го забезпечення медичної сфери приділяється увага в 
роботах Л. Богуш, І. Вітенко, Ю. Вороненко, В. Лехан,  
Г. Трілленберг, Л. Шевчук. Проблемами залучення інно-
вацій у системі охорони здоров’я займаються В. Доро-
фієнко, М. Йохна, Д. Карамишев, В. Колосюк, І. Мазур,  
В. Стадник, В. Шапіто; конкурентоспроможності ме-
дичних послуг – А. Бутенко, Т. Зеленська, І. Поляков,  
І. Шевчук та інші [5, 6].
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Проте у вітчизняній науковій літературі не виста-
чає комплексних аналітичних досліджень статистичної 
оцінки та прогнозування кон’юнктури ринку лабора-
торних медичних послуг.

Метою статті є розробка методики проведення 
моделювання тенденцій зміни показників кон’юнктури 
ринку лабораторних медичних послуг в Україні за пері-
од 2003 – 2013 рр. на основі аналітичних рівнянь з метою 
розробки прогнозу.

Одна з найскладніших проблем системи управлін-
ня – передбачити майбутнє і віднайти ефектив-
ні рішення в умовах невизначеності [4]. Прогноз 

кон’юнктури ринку – це об’єктивне імовірнісне суджен-
ня про динаміку його найважливіших характеристик та 
їх альтернативні варіанти за умови певних припущень. 
Мета прогнозу полягає у визначенні найбільш вірогід-
них оцінок стану кон’юнктури у майбутньому.

Основним завданням прогнозу є визначення 
тенденцій розвитку факторів, що впливають на ринок 
протягом певного майбутнього часу. Прогнозування 
кон’юнктури, як і будь-яке інше прогнозування, підпо-
рядковане імовірнісним законам, має випадковий ха-
рактер. Тому, здійснюючи прогноз, раціонально дотри-
муватися певної послідовності: 1. Вибір горизонту про-
гнозування. 2. Визначення параметрів прогнозування.  
3. Вибір методів прогнозування. 4. Проведення розрахун-
ків прогнозних параметрів. 5. Інтерпретація прогнозу.

Вибір терміну прогнозу є одним з найбільш важли-
вих етапів прогнозування. Горизонт прогнозування – це 
термін, на який ведеться прогноз. Горизонт прогнозуван-
ня передбачає різні часові відрізки. Залежно від строку 
прогнозування можна виділити такі прогнози (рис. 1).

Наступним після вибору періоду прогнозування є 
етап визначення параметрів прогнозування, тобто вста-
новлення сегмента ринку, який буде оцінюватися, та ви-
бір необхідних показників кон’юнктури. На цьому етапі 
виділяється оцінюваний сегмент ринку та показники, 
що характеризують кон’юнктуру. Для короткостроко-
вих і середньострокових прогнозів як основні показни-
ки оцінки кон’юнктури використовуються рівні та по-
казники динаміки показників кон’юнктури ринку. Саме 
тому основними методами короткострокового і серед-
ньострокового прогнозування є економіко-статистичні 
методи прогнозування.

На наступному, третьому етапі вибирають методи 
та способи прогнозування. Можна виділити декілька ме-
тодів вивчення та прогнозування кон’юнктури ринку: 

 розробка прогнозу розвитку кон’юнктури на 
основі узагальнених поглядів керівників та на 
основі опитувань споживачів та розповсюджу-
вачів;

 розробка прогнозів кон’юнктури, використо-
вуючи динамічний метод аналізу, тобто коли 
в основу прогнозу лягають тенденції розвитку 
кон’юнктури в минулому;

 оцінка перспектив розвитку кон’юнктури на 
основі статистичних показників; 

 розробка прогнозу розвитку кон’юнктури з ви-
користанням економіко-математичних методів 
тощо.

Хоча існує чимало методів прогнозування, але 
найчастіше використовують методи та способи прогно-
зування кон’юнктури, що наведені на рис. 2.

Методи екстраполяції базуються на гіпотезі збе-
реження сформованих взаємозв’язків та їх розповсю-
дження на прогнозований період.

Методи експертних оцінок допускають різні імо-
вірнісні результати розвитку системи і ґрунтуються на 
використанні знань та інтуїції фахівців (експертів), що 
займаються вивченням і прогнозуванням того чи іншо-
го економічного явища.

Методи економічного моделювання передбачають 
створення моделей взаємодії різних факторів, що визна-
чають кон’юнктуру на ринку. У прогнозуванні кон’юнк-
тури дуже поширені математико-статистичні методи [5]. 

Для сталого та стабільного розвитку ринку лабо-
раторних медичних послуг виникає необхідність у роз-
робці стратегій його розвитку, плануванні й прогнозу-
ванні майбутній тенденцій, характерних для ринку ла-
бораторних медичних послуг, тобто його розвиток має 
бути весь час під контролем. Автором запропоновано 
методику проведення моделювання обсягів пропозиції 
на ринку лабораторних медичних послуг в Україні за пе-
ріод 2003 – 2013 рр. з метою розробки прогнозу.

При вивченні динаміки та прогнозуванні кон’юнк-
турних процесів прийнято вважати, що значення 
рівнів часових рядів представлені у вигляді трьох 

складових: систематичної, тобто тренду, сезонної та ви-
падкової [1]. Іноді ще включають і циклічний компонент, 
якщо період коливання великий, хоча б перевищує рік.

На основі складових часових рядів будують адитив-
ні та мультиплікативні моделі. Адитивна модель отриму-
ється, якщо часовий ряд зобразити у вигляді суми відпо-
відних складових компонентів: 

 

Прогнози 

Середньострокові 
(до року)  

Короткострокові 
(до півроку)  

Попереджувальні  
(до тижня)  

Оперативні   
(до кварталу)  

Довгострокові 
(1 – 2 роки) 

Перспективні 

Рис. 1. Класифікація прогнозів залежно від строку прогнозування

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
іч

н
а 

ст
ат

и
ст

и
ка

265БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2015
www.business-inform.net

   Yt = Ut + Vt + ξt ; (1)
або мультиплікативна модель – коли компоненти пере-
множені:

  Yt = Ut ∙ Vt∙ ξt ;  (2)
де      Yt – рівні часового ряду; 

Ut – трендовий компонент; 
Vt – сезонний компонент; 
 ξt – випадковий компонент; t – час.
Систематична складова (тренд) Ut характеризує 

основні довгострокові зміни часового ряду. Вибір трен-
ду здійснюється перш за все на основі якісного еконо-
мічного аналізу досліджуваного процесу. Також при 
виборі форми тренду попередній висновок щодо виду 
функції можна зробити, вивчаючи графік динамічного 
ряду. Сезонна складова при моделюванні кон’юнктури 
ринку лабораторних медичних послуг не враховувалась 
у зв’язку з відсутністю достатньо довгих часових рядів.

Для динамічних рядів побудовано різні моделі ча-
сових рядів, які характеризують тенденції обраних для 
прогнозування кон’юнктури ринку лабораторних медич-
них послуг в Україні за період 2003 – 2013 рр. (табл. 1), 

і після використання методів дисперсійного аналізу ви-
брано найбільш точні з них.

Оцінка параметрів цих моделей здійснювалася ме-
тодом найменших квадратів. Це можна пояснити тим, 
що він є найбільш розповсюдженим, досить простим 
при обчисленнях та має досить якісні властивості оці-
нок. Оцінку коефіцієнтів моделі було проведено в серед-
овищі Excel c допомогою статистичної процедури Регре-
сія в пакеті Аналіз даних [2]. 

Моделювання тенденцій розвитку обраних показ-
ників кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг 
в Україні та їх прогнозування було здійснено на осно-
ві рівнянь, для яких значення коефіцієнта детермінації 
було найбільшим. Обрані моделі та відповідні коефіцієн-
ти детермінації наведені в табл. 1 у виділених клітинках. 
Розрахунки проводилися на основі даних [3, 7, 8, 9].

Короткостроковий прогноз показників кон’юнк-
тури ринку лабораторних медичних послуг було одер-
жано завдяки екстраполяції побудованих моделей на 
задану кількість часових інтервалів, у даному випадку 
на два роки (2014 та 2015 рр.), прогнозні значення пред-
ставлені в табл. 2.

Рис. 2. Класифікація найбільш вживаних методів та способів прогнозування кон’юнктури

 

Попереджувальна 
інформація 

Методи  
статистичного 
моделювання 

Методи  
економічного 
моделювання 

Нормативні 
прогнозні 

розрахунки 
Методи  

екстраполяції 

Метод експертних 
оцінок 

Імітаційні 
моделі 

Аналогові 
моделі 

Прогнозні сценарії
як альтернативні 

моделі 

Методи та способи
прогнозування кон’юнктури 

таблиця 1

пробні аналітичні рівняння для моделювання показників кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні

показник
Лінійна  
модель

Логариф - 
мічна модель поліноміальна модель

Рівняння R2 Рівняння R2 Рівняння R2

1 2 3 4 5 6 7

І. Показники розвитку ринку лабораторних медичних послуг

1. Лікарняні лабораторні 
тести на 100 госпіталізо-
ваних хворих, од.

y = 0,0445x + 
+ 3,1873 0,960 y = 0,1922Ln(x)+ 

+ 3,1487 0,903
y = –0,0006x2 + 

+ 0,0515x + 
+ 3,1721

0,962

2. Поліклінічно–амбула-
торні лабораторні тести 
на 100 відвідувань, од.

y = 5,0564x + 
+ 34,607 0,601 y = 17,683Ln(x) +  

+ 36,809 0,371
y = 1,0965x2 –  

– 8,1017x +  
+ 63,116

0,821

ІІ. Показники загальноекономічної кон’юнктури

1. Наявне населення,  
млн осіб

y = –0,2618x +  
+ 48,053 0,972 y =  –1,1574Ln(x) + 

+ 48,323 0,959
y = 0,0149x2 –  

– 0,4408x + 
+ 48,441

0,997

2. Доходи населення, 
млрд грн

y = 140,37x –  
– 19,876 0,987 y = 574,83Ln(x) –  

– 92,274 0,835 y = 3,9437x2 + 
93,047x + 82,66 0,993
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1 2 3 4 5 6 7

3. Середньомісячна 
заробітна плата у сфері 
охорони здоров’я, грн

y = 218,1x –  
– 114,87 0,982 y = 885,07Ln(x) –  

– 214,53 0,816 y = 8,89x2 + 
111,4x + 116,31 0,995

4. Валовий внутрішній 
продукт у фактичних 
цінах, млрд грн

y = 134,57x +  
+ 68,242 0,984 y = 557,48Ln(x) –  

– 11,377 0,852 y = 1,99x2 + 
110,67x + 120,01 0,985

5. Видатки зведеного 
бюджету на охорону 
здоров’я, % до ВВП

y = 0,111x +  
+ 6,3349 0,468 y = 0,3846Ln(x) + 

+ 6,389 0,284 y = 0,01x2 – 
0,0508x + 6,6855 0,522

6. Загальні витрати на 
охорону здоров’я,  
млрд грн

y = 10,518x –  
– 0,3545 0,984 y = 42,834Ln(x) –  

– 5,3989 0,824 y = 0,32x2 + 
6,6245x + 8,0818 0,992

7. Загальних витрат на 
доп. послуги для медич-
ного лікування, млн грн 

y = 0,1743x +  
+ 11,94 0,581 y = 0,5627Ln(x) +  

+ 11,933 0,759 y = –0,06x2 + 
0,6243x + 11,34 0,749

III. Показники ринку послуг системи охорони здоров’я

1. Кількість уперше 
зареєстрованих випад–
ків захворювань, тис.

y = –119,46x + 
+ 33104 0,326 y = –377,36Ln(x) + 

+ 32988 0,164 y = –44,167x2 +  
410,54x + 31956 0,674

2. Число відвідувань 
амбулаторно-поліклініч–
них закладів в рік  
на 1 особу 

y = –0,0236x + 
+ 9,5327 0,082 y = –0,0498Ln(x) + 

+ 9,4701 0,018 y = –0,015x2 + 
0,1554x + 9,1448 0,337

3. Кількість лікарняних 
закладів, тис.

y = –0,0673x + 
+ 3,14 0,771 y = –0,2536Ln(x) + 

+ 3,1399 0,551 y = –0,011x2 + 
0,0614x + 2,8612 0,924

4. Кількість лікарських 
амбулаторно-поліклі–
нічних закладів, тис.

y = 0,2055x +  
+ 7,2127 0,555 y = 0,8197Ln(x) +  

+ 7,1411 0,446 y = 0,0179x2 – 
0,0099x + 7,6794 0,588

5. Планова ємність 
амбулаторно-поліклі–
нічних закладів, тис. 
відвідувань за зміну

y = 4,0818x +  
+ 974,33 0,6546 y = 15,612Ln(x) +  

+ 973,98 0,483 y = 0,6958x2 – 
4,2678x + 992,42 0,803

6. Кількість лікарів усіх 
спеціальностей, тис.

y = –0,4727x + 
225,38 0,2901 y = –1,4265Ln(x) + 

+ 224,82 0,133 y = –0,18x2 + 
1,765x + 220,53 0,642

7. Кількість середнього 
медичного персоналу, 
тис. осіб

y = –8,3455x + 
+ 528,44 0,9437 y = –36,463Ln(x) + 

+ 536,38 0,909 y = 0,324x2 – 
12,234x + 536,86 0,955

8. Кількість населення 
в розрахунку на одного 
лікаря, осіб

y = –0,7818x + 
+ 212,6 0,4397 y = –4,1966Ln(x) + 

+ 214,59 0,639 y = 0,2727x2 – 
4,0545x + 219,69 0,857

Закінчення табл. 1

таблиця 2

прогнозні значення показників кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг

показник
прогнозні 
значення передбачувані темпи зростання (зниження), %

2014 р. 2015 р. 2014/2013 рр. 2015/2014 рр.

1 2 3 4 5

І. Показники розвитку ринку лабораторних медичних послуг

1. Лікарняні лабораторні тести на 100 госпіталізованих 
хворих, од. 3,7213 3,7658 100,5757 101,1958

2. Поліклінічно-амбулаторні лабо-раторні тести на 100 
відвідувань, од. 123,792 143,102 125,042 115,5994

ІІ. Показники загальноекономічної кон’юнктури

1. Наявне населення, млн осіб 45,297 45,2287 99,77313 99,84922
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1 2 3 4 5

2. Доходи населення, млрд грн 1767,117 1958,756 115,5431 110,8448

3. Середньомісячна номінальна заробітна плата 
працівників у сфері охорони здоров’я та надання 
соціальної допомоги, грн

2733,5 3067,19 115,4838 112,2074

4. Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах,  
млрд грн 1734,768 1895,216 113,9271 109,2489

5. Видатки зведеного бюджету на охорону здоров’я, 
% до ВВП 8,0199 8,3066 105,525 103,5749

6. Загальні витрати на охорону здоров’я, млрд грн 134,304 149,041 115,9791 110,9729

7. Загальних витрат на допоміжні послуги для медично-
го лікування, млн грн 13,33126 13,3763 103,3431 100,3379

III. Показники ринку послуг системи охорони здоров’я

1. Кількість уперше зареєстрованих випадків захворю-
вань, тис. випадків захворювань,тис. 30522,43 29828,8 98,38329 97,72746

2. Число відвідувань амбулаторно-поліклінічних 
закладів в рік на 1 людину, од. 8,864 8,6469 98,48889 97,55077

3. Кількість лікарняних закладів, тис. 2,0572 1,8511 93,50909 89,98153

4. Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних 
закладів, тис. 10,1382 10,5758 93,87222 104,3163

5. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів 
тис. відвідувань за зміну, од. 1041,402 1054,529 100,4245 101,2605

6. Кількість лікарів усіх спеціальностей, тис. 214,854 211,9565 99,01106 98,65141

7. Кількість середнього медичного персоналу, тис. 436,708 432,574 99,02676 99,05337

8. Кількість населення в розрахунку на одного лікаря, осіб 210,3048 213,0678 101,1081 101,3138

Закінчення табл. 2

Графічна інтерпретація модельованих процесів 
зображена на рис. 3 на прикладі показника «лікарняні 
лабораторних тестів на 100 госпіталізованих хворих».

Висновки. Аналіз передбачуваних річних темпів 
зростання рівнів показників розвитку ринку лаборатор-

3,1

3,3

3,5

3,7

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Рік

Емпіричні значення

y = 0,0445x + 3,1873

y = –0,0006x2 + 0,0515x + 3,1721

Прогнозні значення

Тести, тис. шт.

Рис. 3. Емпіричні та розраховані теоретичні значення показника «лікарняні лабораторних тестів  
на 100 госпіталізованих хворих»

них медичних послуг, а саме – лікарняних лабораторних 
тестів на 100 госпіталізованих хворих і поліклінічно-
амбулаторних лабораторних тестів на 100 відвідувань 
дозволив зробити висновки про підвищувальний на-
прямок кон’юнктури ринку лабораторних медичних по-
слуг в Україні.                     
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