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черненко Д. І. Статистичне оцінювання рівня концентрації приватного сектора ринку лабораторних медичних послуг  
в Україні

У статті запропоновано методику та викладено результати статистичного оцінювання рівня концентрації приватного сектора ринку лабора-
торних медичних послуг в Україні на основі розрахунку стандартних показників концентрації (CR) та індексів концентрації Херфіндаля – Хіршмана 
(HHI). Проведені розрахунки стандартних показників концентрації та індексів концентрації Херфіндаля – Хіршмана для приватного сектора ринку 
лабораторних медичних послуг за показниками чистого доходу та кількості працівників показали, що цей сектор ринку слід вважати помірно кон-
центрованим ы його слід типологізувати як «монополістичну конкуренцію» (за кількістю працівників) або «олігополію» (за чистим доходом).
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частного сектора рынка лабораторных медицинских услуг в Украине
В статье предложена методика и изложены результаты статистиче-
ского оценивания концентрации частного сектора рынка лаборатор-
ных медицинских услуг в Украине на основе расчета стандартных по-
казателей концентрации (CR) и индексов концентрации Херфиндаля –  
Хиршмана (HHI). Проведенные расчеты стандартных показателей 
концентрации и индексов концентрации Херфиндаля – Хиршмана для 
частного сектора рынка лабораторных медицинских услуг по показа-
телям чистого дохода и количества работников показали, что этот 
сектор рынка следует считать умеренно концентрированным и его 
следует типологизировать как «монополистическую конкуренцию» 
(по количеству работников) или «олигополию» (по чистому доходу).
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Сьогодні ринок лабораторних медичних послуг 
(ЛМП) розвивається досить стрімко. Приватний 
сектор ринку лабораторних медичних послуг є 

повноцінним учасником національного ринку, якому, 
порівняно з державним, притаманний значно швидший 
розвиток. Державні установи ЛМП не в змозі повністю 
забезпечити населення якісною лабораторно-медичною 
допомогою, тому приватний сектор ринку ЛМП є зна-
чимим елементом національної системи охорони 
здоров’я.

При статистичному оцінюванні структури ринку 
ЛМП в Україні необхідно врахувати не тільки кількість 
підприємств на ринку, які надають послуги, але й їх роз-
міри. На ринку може бути представлено багато продав-
ців, але при цьому домінувати буде один або кілька. Для 
характеристики ринкової структури та оцінки рівня її 
монополізації необхідно досліджувати ступінь концен-
трації продавців на ринку.

Оцінюючи ступінь розробленості теми, необхідно 
відзначити, що еволюцію теоретичних підходів до за-
гальних питань вивчення процесів концентрації можна 
простежити в роботах зарубіжних та вітчизняних вче-
них: В. Базилевича [1], А. Герасименко [3], Л. Кудирко 
[6], В. Лагутіна [5], Ю. Свириденко [3], Северук [6], В. Фи- 
люк [9], Г. Филюк [10] та інших.

Проте у вітчизняній науковій літературі не виста-
чає комплексних досліджень оцінювання рівня концен-
трації ринку ЛМП, зокрема приватного сектора.

Метою статті є розробка методики статистично-
го оцінювання рівня концентрації приватного сектора 
ринку ЛМП.

Рівень концентрації на ринку відображає відносну 
величину зосередження ринкової влади у певного числа 
діючих на ринку суб’єктів господарювання [4]. Концен-
трація ринку ЛМП показує ступінь розподілу ринкових 
часток між його учасниками.
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Статистично оцінюючи рівень концентрації на рин - 
ку ЛМП, доцільним є використання коефіцієнта кон-
центрації та індекса Херфіндаля – Хіршмана [2, 4, 8]. За-
значений методичний інструментарій використано при 
дослідженні рівня ринкової концентрації приватного 
сектора ринку ЛМП в Україні.

Показники концентрації приватних лабораторій 
на ринку ЛМП засновані на зіставленні розміру лабора-
торії з розміром ринку, на якому вона діє.

Показники, що використовуються як індикатори 
розміру організації:
 частка послуг (тестів) лабораторії в сумарному 

обсязі послуг на ринку;
 частка зайнятого персоналу лабораторії в за-

гальній чисельності зайнятого персоналу у ви-
робництві ЛМП на даному ринку;

 частка вартості активів лабораторії у вартості ак-
тивів усіх компаній, що діють на даному ринку;

 частка доданої вартості, виробленої лаборато-
рією, у сумі доданої вартості всіх виробників, 
що діють на ринку.

Слід зауважити, що у зв’язку з обмеженим досту-
пом до первинної інформації статистичне оці-
нювання рівня концентрації на ринку ЛМП для 

приватного сегмента ринку можливо провести лише за 
показниками чистого доходу та кількості працівників. 
Але, на думку автора, більш адекватним є оцінювання 
рівня концентрації приватного сектора ринку ЛМП за 
показниками чистого доходу, адже більшість приватних 
лабораторій досить автоматизовані, тому кількість пра-
цівників може бути порівняно невеликою, а частка, яку 
фактично займає лабораторія на ринку ЛМП, значною.

Частки приватних лабораторій залежно від вели-
чини чистого доходу у 2012–2013 рр. і відповідний рей-
тинг компаній, які надають ЛМП в Україні, представле-
но в табл. 1. Чистий дохід розраховується шляхом від-
німання від вартості здійснених послуг суми всіх затрат 
на їх виробництво.

Частки приватних лабораторій залежно від кіль-
кості працівників у 2012–2013 рр. та відповідний рей-
тинг компаній, які надають ЛМП в Україні, представле-
но в табл. 2.

Так, лідером є ТОВ «Сінево Україна», друге місце 
рейтингу посідає Медична лабораторія «ДІЛА», трете – 
ТОВ «ІНВІТРО».

Найчастіше як індикатор розміру організації сто-
совно розмірів ринку використовують частку продажів 
компанії (у натуральному або вартісному вираженні) [4].

Чим більше розмір продавця в порівнянні з масш-
табом усього ринку, тим вище концентрація виробників 
(продавців) на цьому ринку. Чим менша кількість про-
давців на ринку, тим вище рівень концентрації, тим слаб-
кіше конкуренція на ринку. При однаковій кількості про-
давців на ринку – чим менше відрізняються вони один 
від одного за розміром, тим нижче рівень концентрації.

Результати інтерпретації рівня ринкової концен-
трації є підставою для висновку про характер конкурен-
ції на даному ринку.

Рівень концентрації впливає:
 по-перше, на характер поведінки лабораторії на 

ринку. Чим вище рівень концентрації, тем біль-
шою мірою фірми залежать одна від одної;

 по-друге, на схильність фірм до суперництва 
або співробітництва. Чим менше суб’єктів діє 
на ринку, тим легше їм усвідомити взаємну за-
лежність одна від одної, і тим скоріше підуть 
вони на співробітництво.

Отже, чим вище рівень концентрації, тим менш 
конкурентним є ринок.

Стандартний показник концентрації визначається як 
сума ринкових часток найбільших виробників ЛМП [8]:

      1
,

l

l i
i

CR d




  

(1)

де     CRl – стандартний показник концентрації, %;
di – частка і-го виробника ЛМП у загальному об-

сязі послуг на ринку, %;
і = 1, l – кількість найбільших (large) виробників 

послуг на ринку.
Види показника CR залежно від кількості одиниць 

спостереження: 
1) для трьох найбільших продавців (CR3) – три-

дольний показник концентрації; 
2) для чотирьох найбільших продавців (CR4) – чо-

тиридольний показник концентрації і т. д.
Межі розрахункових значень показника CR3, типи 

ринків і варіанти інтерпретації рівня концентрації про-
давців на ринку наведені в табл. 3 [8].

Коефіцієнт концентрації в певній країні розрахо-
вується для різної кількості ринкових суб’єктів: у 
США та Франції це частки чотирьох, восьми, два-

дцяти, п’ятдесяти та ста найбільших компаній; у ФРН,  
Великобританії та Канаді – трьох, шести, десяти і т. д. 
компаній; у Російській Федерації – трьох, чотирьох, 
шести, восьми і т. д. найкрупніших компаній [6].

Для визначення ступеня концентрації приватного 
сектора ринку ЛМП за даними табл. 1 і табл. 2 розрахо-
вані значення стандартних показників концентрації для 
одного (CR1), двох (CR2), трьох (CR3) i чотирьох (CR4) 
найбільших компаній, що надають платні ЛМП в Україні 
(табл. 4). Розрахунки проведені за двома показниками: 
за чистим доходом та за кількістю працівників.

Отже, приватний сектор ринку ЛМП слід вважати 
помірно концентрованим, оскільки CR3, що розрахова-
ний і за чистим доходом, і за кількістю працівників, зна-
ходиться в межах 3 (45; 70].CR 

Тип приватного сектора ринку ЛМП – монополіс-
тична конкуренція.

Доповнити проведений аналіз доцільно розрахун-
ком додаткових показників концентрації, а саме, індек-
сів Херфіндаля – Хіршмана (Herfindal – Hirshman Index –  
ННІ). Індекс Херфіндаля – Хіршмана визначається як 
сума квадратів часток усіх суб’єктів ринку [2, 4, 8]:

    
2 ,

n

i
i

HHI d

  

(2)
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таблиця 1

чистий дохід приватних компаній, що надають платні ЛМп в Україні у 2012–2013 рр.

Компанія

чистий дохід (чД)

Зміна 
позиції

темп зро
стання 
чД, %

2012 р. 2013 р.

млн грн
 2012 ,ЧДd %

Ранг 
2012 р. млн грн 2013,ЧДd %

Ранг 
2013 р.

ТОВ «Сінево Україна» 297,470 42,71 1 431,82 46,95 1 0 145,16

МЛ ДІЛА 129,230 18,55 2 134,42 14,61 2 0 104,01

ТОВ «ІНВІТРО» 21,911 3,15 6 39,462 4,29 3 3 180,10

МЛ EUROLAB 35,197 5,05 3 38,723 4,21 4 –1 110,02

МДЦ Експерт 20,376 2,93 7 33,949 3,69 5 2 166,61

МЦ Святої Параскеви 21,925 3,15 5 28,326 3,08 6 –1 129,19

ДЦ «Медекс» 20,132 2,89 8 25,048 2,72 7 1 124,42

Діасервіс 22,722 3,26 4 20,123 2,19 8 –4 88,56

Біомедлаб-Дон 13,525 1,94 11 19,875 2,16 9 2 146,95

Нова діагностика 17,114 2,46 9 18,439 2,00 10 –1 107,74

Брайт та Ко 13,590 1,95 10 14,399 1,57 11 –1 105,95

Сінілаб Україна 11,223 1,61 12 12,727 1,38 12 0 113,40

Скен Лайф 10,300 1,48 14 11,407 1,24 13 1 110,75

Нова діагностика плюс 11,045 1,59 13 11,340 1,23 14 –1 102,67

Медичний центр 
здоров’я 7,646 1,10 15 10,205 1,11 15 0 133,47

Центр променевої 
діагностики 6,318 0,91 17 8,702 0,95 16 1 137,73

Смартлаб 2,480 0,36 25 8,050 0,88 17 8 324,60

Малікс-Мед 5,275 0,76 18 7,800 0,85 18 0 147,87

ТОВ «Фірма «Б.А.Т» 3,193 0,46 23 7,319 0,80 19 4 229,22

НеоЛаб 4,268 0,61 20 7,211 0,78 20 0 168,96

Медичний центр 
діагностики «МРТ» 6,645 0,95 16 7,150 0,78 21 –5 107,60

Сі енд Ді Хелс Кеа 2,776 0,40 24 6,937 0,75 22 2 249,89

Біо-Лайн 3,928 0,56 21 6,171 0,67 23 –2 157,10

Медикум-ЛП 3,754 0,54 22 5,258 0,57 24 –2 140,06

Медична променева 
діагностика 4,499 0,65 19 4,910 0,53 25 –6 109,14

Разом 696,547 100,00 919,768 100,00

Джерело: розраховано автором за [7].

де    ННІ – індекс Херфіндаля – Хіршмана (Herfindal – 
Hirshman Index);

di – частка і-го виробника ЛМП у загальному об-
сязі послуг на ринку, %;

і = 1, n – загальна кількість виробників послуг на 
ринку.

Розраховані значення коефіцієнтів концентрації 
Херфіндаля – Хіршмана за частками чистого доходу та 
за частками кількості працівників наведено в табл. 5.

Варіанти інтерпретації наведені в табл. 6,

 

10000
; 10000 .HHI

n

 
    

ННІ, розрахований за чистим доходом, у 2012–
2013 рр. перебував у нормативних межах 

2012, 2013 (2000; 7000],ЧДHHI 

що відповідає високій концентрації та типу ринку – «олі-
гополія» («групова монополія»); ННІ, що розрахований 
за кількістю працівників 

2012, 2013( (1000; 2000]),КПHHI 

свідчить про помірну концентрацію ринку, тип – «моно-
полістична конкуренція» (табл. 7).

Зроблено важливий висновок щодо існування сут-
тєвої концентрації проведених аналізів саме в приват-
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таблиця 2

Кількість працівників приватних компаній, що надають платні ЛМп в Україні

Компанія

Кількість працівників (Кп)

Зміна 
позиції

темп зро
стання, %

2012 р. 2013 р.

Осіб 2012 ,ЧДd %
Ранг 

2012 р. Осіб 2013,ЧДd %
Ранг 

2013 р.

ТОВ «Сінево Україна» 911 29,90 1 1288 35,66 1 0 141,38

МЛ ДІЛА 475 15,59 2 441 12,21 2 0 92,84

ТОВ «ІНВІТРО» 243 7,98 4 342 9,47 3 1 140,74

МЛ EUROLAB 247 8,11 3 245 6,78 4 –1 99,19

МДЦ Експерт 70 2,30 8 83 2,30 10 –2 118,57

МЦ Святої Параскеви 193 6,33 5 152 4,21 5 0 78,76

ДЦ «Медекс» 60 1,97 10 65 1,80 12 –2 108,33

Діасервіс 132 4,33 6 128 3,54 6 0 96,97

Біомедлаб-Дон 64 2,10 9 99 2,74 8 1 154,69

Нова діагностика 98 3,22 7 100 2,77 7 0 102,04

Брайт та Ко 40 1,31 17 40 1,11 18 –1 100,00

Сінілаб Україна 48 1,58 13 49 1,36 15 –2 102,08

Скен Лайф 45 1,48 14 39 1,08 19 –5 86,67

Нова діагностика плюс 43 1,41 16 44 1,22 17 –1 102,33

Медичний центр здоров’я 39 1,28 18 96 2,66 9 9 246,15

Центр променевої 
діагностики 15 0,49 25 18 0,50 25 0 120,00

Смартлаб 51 1,67 11 62 1,72 13 –2 121,57

Малікс-Мед 38 1,25 19 37 1,02 22 –3 97,37

ТОВ «Фірма «Б.А.Т» 38 1,25 19 68 1,88 11 8 178,95

НеоЛаб 49 1,61 12 50 1,38 14 –2 102,04

МЦД «МРТ» 21 0,69 23 19 0,53 24 –1 90,48

Сі енд Ді Хелс Кеа 34 1,12 21 39 1,08 19 2 114,71

Біо-Лайн 27 0,89 22 38 1,05 21 1 140,74

Медикум-ЛП 21 0,69 23 25 0,69 23 0 119,05

Медична променева 
діагностика 45 1,48 14 45 1,25 16 –2 100,00

Разом 3047 100,00 3612 100,00

Джерело: розраховано автором за [7].

таблиця 3

Межі розрахункових значень показника CR3, типи ринків та інтерпретація рівня концентрації продавців на ринку

Інтервал значень показника, 

3 [0; 100]CR 
типи ринків Інтерпретація рівня концентрації 

продавців на ринку

3 45CR  Досконала конкуренція Слабко концентрований ринок

 3 (45; 70]CR  Монополістична конкуренція Помірно концентрований ринок

 3 (70; 100)CR  Олігополія (групова монополія)
Висококонцентрований ринок

 3 100CR  Абсолютна монополія

Джерело: узагальнено автором за [8].
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 таблиця 4

До розрахунку стандартних показників концентрації CR

№ з/п Назва компанії
частка ринку, % Вид і значення показника концентрації, CR

за чистим  
доходом

за кількістю 
працівників вид CR за чистим  

доходом
за кількістю 
працівників

1 ТОВ «Сінево Україна» 46,95 35,66 CR1 46,95 35,66

2 МЛ ДІЛА 14,61 12,21 CR2 61,56 47,87

3 ТОВ «ІНВІТРО» 4,29 9,47 CR3 65,85 57,34

4 МЛ EUROLAB 4,21 6,78 CR4 70,06 64,12

5 Інші компанії 29,94 35,88 – – –

6 Разом 100,00 100,00 – – –

Джерело: розраховано автором за [7].

таблиця 5

До розрахунку коефіцієнтів концентрації херфіндаля – хіршмана за частками чистого доходу  
та за частками кількості працівників

Назва компанії
 

2
2012( )ЧДd 2

2013( )ЧДd 2
2012( )КПd 2

2013( )КПd

ТОВ «Сінево Україна» 1823,86 2204,16 894,01 1271,64

МЛ ДІЛА 344,23 213,59 243,05 149,08

ТОВ «ІНВІТРО» 9,90 18,41 63,68 89,68

МЛ EUROLAB 25,53 17,72 65,77 45,97

МДЦ Експерт 8,56 13,62 5,29 5,29

Медичний центр Святої Параскеви 9,91 9,48 40,07 17,72

Діагностичний центр «Медекс» 8,35 7,42 3,88 3,24

Діасервіс 10,64 4,79 18,75 12,53

Біомедлаб-Дон 3,77 4,67 4,41 7,51

Нова діагностика 6,04 4,02 10,37 7,67

Брайт та Ко 3,81 2,45 1,72 1,23

Сінілаб Україна 2,60 1,91 2,50 1,85

Скен Лайф 2,19 1,54 2,19 1,17

Нова діагностика плюс 2,51 1,52 1,99 1,49

Медичний центр здоров’я 1,20 1,23 1,64 7,08

Центр променевої діагностики 0,82 0,90 0,24 0,25

Смартлаб 0,13 0,77 2,79 2,96

Малікс-Мед 0,57 0,72 1,56 1,04

ТОВ «Фірма «Б.А.Т» 0,21 0,63 1,56 3,53

НеоЛаб 0,38 0,61 2,59 1,90

Медичний центр діагностики «МРТ» 0,91 0,60 0,48 0,28

Сі енд Ді Хелс Кеа 0,16 0,57 1,25 1,17

Біо-Лайн 0,32 0,45 0,79 1,10

Медикум-ЛП 0,29 0,33 0,48 0,48

Медична променева діагностика 0,42 0,28 2,19 1,56

ННІ 2267,29 2512,39 1373,24 1637,42

Джерело: розраховано автором за [8].
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таблиця 6

Кількісна характеристика типів ринку, інтерпретація рівня концентрації продавців на ринку

Інтервал значень ННІ типи ринків
Інтерпретація рівня 

концентрації продавців 
на ринку

Дії уряду при оцінці 
допустимості злиття компаній

1000HHI Досконала конкуренція Слабо концентрований 
ринок

Злиття допускається без яких-
небудь обмежень

(1000; 2000]HHI  Монополістична конкуренція Помірно концентрований 
ринок

Злиття допускається за результа-
тами додаткової перевірки

(2000; 7000]HHI  Олігополія  
(групова монополія)

Висококонцентрований 
ринок

Якщо за результатами злиття ННІ  
збільшується до 50 пунктів – злит-
тя дозволяється.  
Якщо за результатами злиття ННІ 
збільшується понад 100 пунктів – 
злиття забороняється.   
Якщо за результатами злиття ННІ 
збільшується в межах [51; 99] – 
потрібне додаткове вивчення 
допустимості злиття

(7000; 10000]HHI  Абсолютна монополія

Джерело: узагальнено автором за [8].

таблиця 7

Рівень концентрації приватного сектора ринку ЛМп України у 2012–2013 рр.

За чистим доходом За кількістю працівників

 2012
ЧДHHI 2013

ЧДHHI 2012
КПHHI 2013

КПHHI

Коефіцієнти ННІ 2267,29 2512,39 1373,24 1637,42

Джерело: розраховано автором за даними [7].

ному секторі ринку ЛМП. Визначено, що цей сектор слід 
вважати помірно концентрованим.

ВИСНОВКИ
На основі проведених розрахунків стандартних 

показників концентрації та індексів концентрації ННІ 
для приватного сектора ринку ЛМП за показниками чи-
стого доходу та кількості працівників встановлено, що 
цей сектор ринку слід вважати помірно концентрова-
ним і типологізувати як «монополістичну конкуренцію» 
(за кількістю працівників) або «олігополію» (за чистим 
доходом).

Проведений комплексний аналіз пропорційності 
розвитку ринку ЛМП в Україні допоможе сформувати 
підґрунтя для прийняття ефективних управлінських 
рішень щодо складних соціально-економічних явищ і 
процесів, а також звести до мінімуму невизначеність і 
непередбачуваність.                    
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