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● Рвп 2006 р. = 9278 / 44915,6 × 100 % = 20,7 %; 
● Рвп 2010 р. = 19764 / 88478,7 × 100 % = 22,3 %. 
Розрахуємо "точку беззбитковості" за 2006 р. і 2010 р. 

● Тб 2006 р. = 6385 / 20,7 % – 5,8 % = 428,5 тис. грн; 
● Тб 2010 р. = 13574 / 22,3 % – 5,3 % = 798,5 тис. грн. 
У 2010 р. "точка беззбитковості" становила 798,5 тис. грн, що порівня-

но з 2006 р. більша на 370 тис. грн. З економічного погляду зростання обсягу 
товарообороту є виправданим доти, доки граничні витрати, які характеризу-
ють приріст загальних витрат за збільшення обсягу реалізації товарів на одну 
додаткову одиницю, будуть меншими від загального рівня витрат. Цей крите-
рій є одним з вивчення критичного обсягу товарообороту. 

Висновки. Отже, проведений аналіз взаємозв'язку "витрати – обсяг ре-
алізації – прибуток" дає змогу оцінити вплив величини та структури витрат на 
прибуток, що дає можливість управляти його обсягом у процесі планування. 

Зазвичай завдання досягнути "точки беззбитковості" ставиться перед під-
приємством на початку його створення, а саме в тих випадках, коли воно впро-
ваджується на ринок і тільки-но розпочинає завойовувати власну частку. Однак 
розрахунок "точки беззбитковості" не дає змогу встановити ймовірні параметри 
розширення обсягів діяльності, мінімізації витрат й отримуваного прибутку. 
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позволяет сделать оценки влияния структуры затрат на товорооборот. Определена 
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Вступ. Високий рівень конкурентоспроможності підприємництва є 
необхідною умовою розвитку регіональної економіки. Проте недостатньо 
ефективна регіональна політика сприяння розвитку підприємницької діяль-
ності в Україні, її певна неадекватність умовам посттрансформаційного етапу 
розвитку національного господарства, підсилена ризиками фінансово-еконо-
мічної кризи погіршують рівень конкурентоспроможності підприємництва 
регіону, а отже, й регіональної економіки. 

Концептуальні засади проблем управління конкурентоспроможністю 
підприємництва на регіональному рівні досліджено в роботах таких вітчизня-
них та зарубіжних вчених, як: Є. Бойко, В. Геєць, М. Долішній, В. Кравців, 
Н. Мікула, З. Варналій, Л. Воротіна. Проте сучасні умови посттрансформа-
ційного етапу розвитку економіки, ускладнення фінансових відносин внаслі-
док світової фінансово-економічної кризи актуалізують потребу в обґрунту-
ванні більш дієвих пріоритетів зміцнення конкурентоспроможності під-
приємницького сектору регіональної економіки. 

Метою дослідження є уточнення концептуальних характеристик та 
визначення пріоритетів зміцнення конкурентоспроможності підприємництва 
регіону. Завданнями роботи є узагальнення сутності поняття конкурентоспро-
можності підприємництва, здійснення аналітичної оцінки рівня та визначення 
пріоритетів посилення конкурентоспроможності підприємництва регіону. 

Результати дослідження. Критичний аналіз теорій підприємництва, 
наявних в економічній літературі, дає змогу стверджувати, що теоретичні 
напрацювання більшості перших дослідників категорії "підприємництво" 
(зокрема таких, як А. Сміт, Й. Шумпетер, Е. Дж. Роблен, Д. Ліндсей) зводять-
ся до уточнення трактувань понять "підприємництво" та "підприємець". При-
чому під підприємництвом розуміють зазвичай раціональну комбінацію фак-
торів виробництва в конкретному ринковому просторі з метою створення 
продукту для отримання прибутку; а підприємець – це новатор, який ризикує, 
здійснюючи підприємницьку діяльність, своєрідний соціально-психологічний 
тип господаря [1, с. 26]. 

Водночас, у середині XIX ст. Ф. Уокер запропонував дещо новий під-
хід у теорії підприємницької діяльності, охарактеризувавши підприємців як 
певний соціальний прошарок у суспільстві. Надалі, наприкінці XIX ст. пред-
ставники австрійської економічної школи розвинули започаткований 
Ф. Уокером аспект дослідження у напрямі обґрунтування підприємництва як 
об'єктивного і важливого соціально-економічного явища в житті суспільства, 
передусім завдяки позитивному впливу на такі параметри розвитку економі-
ки, як технологічний, удосконалення ринкової конкуренції, покращення рівня 
якості товарів і послуг, підвищення рівня життя населення. 

Аспект діяльності підприємця та підприємницької діяльності виок-
ремлювали також Кемпбел Р. Макконелл та Стенлі Л. Брю, дійшовши внаслі-
док досліджень висновку, що підприємницька здібність є четвертим (після 
землі, капіталу і праці) видом економічних ресурсів. 

Російський економічний словник терміном "підприємництво" визна-
чає ініціативну, самостійну діяльність громадян і колективів, спрямовану на 
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отримання прибутку, але тут же додається, що підприємництво без викорис-
тання найманої праці є індивідуальною трудовою діяльністю, а з використан-
ням – підприємством. Російський науковець А. Блінов під підприємництвом 
розуміє рід діяльності громадян, схильних до ділової активності, пошуку но-
вих сфер докладання зусиль [2, с. 170]. 

Окремі вітчизняні дослідники підприємництва доходять висновку, що 
існують певні розбіжності у трактуванні термінів "підприємництво" і "під-
приємець", передусім порівняно країн із розвиненими ринковими відносина-
ми та країн, які переходять до ринкової економіки. В економічно розвинених 
країнах за характеристики підприємництва превалюють такі ознаки, як під-
приємницький сектор, підприємницьке середовище, сукупність під-
приємств – суб'єктів підприємництва і т. ін. Тоді як у працях науковців, які 
досліджують т. зв. "перехідні" чи посттрансформаційні економіки, більш ха-
рактерним є аспект діяльності, причому інноваційного характеру, а також де-
що вузькосекторальне сприйняття (як малий бізнес). 

Іншою основою доцільності виокремлення підприємництва як сектору 
економіки є законодавчий поділ (стаття 3 Господарського Кодексу України) 
господарської діяльності на підприємницьку та некомерційну. Згідно з цим 
основоположним у сфері господарської діяльності вітчизняним нормативно-
правовим актом, робимо висновок, що коли йдеться про сукупність під-
приємств, які здійснюють діяльність з метою отримання прибутку, їх доціль-
но характеризувати як підприємницький сектор економіки. Коли ж надається 
характеристика стану та діяльності підприємств і організацій, які функціону-
ють без мети отримання прибутку, доцільно стверджувати, що йдеться про 
некомерційний (непідприємницький) сектор економіки. 

Проте, на нашу думку, такий висновок є недостатньо обґрунтованим, 
не до кінця відповідає напрацьованим у світовій економічній науці концепту-
альним засадам поняття підприємництва, і тому повинен бути уточненим. 
Йдеться про те, що порівняно з іншими підприємствами саме суб'єктам під-
приємницької діяльності притаманний так званий "дух підприємництва", 
який полягає у: поєднанні ресурсів землі, капіталу і праці в єдиний процес 
виробництва товарів і послуг; постійній реалізації новаторської функції (зап-
ровадження на комерційній основі нових товарів, виробничих технологій, 
форм організації бізнесу); вищому рівні економічної відособленості та госпо-
дарської самостійності, проте залежності від ринкової кон'юнктури, інформа-
ції, зовнішнього середовища. Разом з тим підприємницький сектор економіки 
формують не тільки суб'єкти малого підприємництва, але й великі та середні 
підприємства, інтегровані підприємницькі структури, підприємства різних 
видів економічної діяльності. 

Таким чином, вважаємо, що підприємництво, як об'єкт дослідження, 
необхідно розглядати як сектор економіки, що функціонує з метою отриман-
ня прибутку на засадах організаційно-господарського новаторства для ство-
рення продукції (послуг) новими методами, відкриття нових джерел сирови-
ни, ринків збуту, є джерелом інноваційного розвитку економіки регіону та 
завдяки ефективному поєднанню факторів виробництва в єдиний процес ви-
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робничо-господарської і фінансової діяльності дає змогу підвищити рівень 
його конкурентоспроможності. 

Поняття "конкурентоспроможності" є універсальним в'язівним елемен-
том у системі взаємовідносин категорій "економіка і конкурентоспромож-
ність" і на різних рівнях характеризує або рівень задоволення потреб спожи-
вача, або здатність перемагати у конкурентній боротьбі, або рівень розвитку 
економіки та якості життя населення. Причому основними категоріями, які 
визначають її зміст є економічні інтереси, об'єкти, суб'єкти, принципи, фун-
кції, система, характеристики конкурентоспроможності. Забезпечення належ-
ного рівня конкурентоспроможності потребує не тільки адекватного захисту, 
але й розвитку всіх внутрішніх структурних компонент, що її визначають. 

Оскільки, як вже зазначалося, підприємництво розглядається як сектор 
економіки, то його конкурентоспроможність формують такі складові, як кон-
курентоспроможність окремих підприємств – суб'єктів підприємницької діяль-
ності, їх об'єднань та продукції (послуг), що вони створюють. Потрібно дода-
ти, що у профільній економічній літературі можна відшукати багато підходів 
до складників, які в сукупності визначають конкурентоспроможність суб'єкта 
господарської діяльності, проте в загальному вони зводяться до таких підсис-
тем, як: 1) кадрова, 2) майнова, 3) товарна, 4) організаційна, 5) інноваційна. 

Узагальнюючи аналіз праць з проблем конкурентоспроможності, до-
ходимо висновку, що конкурентоспроможність, будучи системною та ком-
плексною характеристикою, все ж характеризує існуючий стан суб'єктів гос-
подарювання та їх певні короткострокові перспективи. Водночас, на відміну 
від конкурентоспроможності суб'єкта господарювання, категорія конкурен-
тоспроможності підприємництва є "ширшою", оскільки характеризує стан су-
купності підприємств, їх доступ до ресурсів та ринків, ділову активність, 
включає як конкурентоспроможність сьогодні, рівень реалізації інтересів під-
приємств, їх здатності до розвитку. Отож, вважаємо, що конкурентоспромож-
ним є підприємницький сектор економіки регіону за умови, що він здатен за-
безпечити економічне зростання регіону на інноваційних засадах, раціональ-
ний і структурно збалансований розвиток підприємництва, зміцнення таких 
підсистем конкурентоспроможності, як: кадрова, майнова, товарна, організа-
ційна, інноваційна. 

З метою надання узагальнюючої оцінки стану конкурентоспромож-
ності підприємництва регіону (на прикладі Львівської області) ми визначили 
перелік індикаторів, встановили їх фактичні значення, коефіцієнти вагомості 
(які визначено експертним методом) та порогові значення (табл.). Визначено, 
що узагальнюючий показник конкурентоспроможності підприємництва регі-
ону становить 0,64 (за максимального значення 1), відповідає задовільному 
стану та потребує розробки і реалізації коригувальних заходів, передусім за 
напрямами: посилення інноваційного розвитку, покращення показників фі-
нансової ефективності господарської діяльності та оновлення матеріально-
технічної бази суб'єктів підприємницької діяльності, зміцнення фінансового 
стану та покращення ліквідності підприємств, збільшення обсягів експорту та 
частки підприємств регіону на внутрішньому ринку. 
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Табл. Показники конкурентоспроможності підприємництва, коефіцієнти  
їх вагомості, порогові значення та рівень відхилення фактичних значень  

від порогових у Львівській області у 2009 р. 
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показником 

(рівень відхилен-
ня від порогового 
значення, %) 

Темпи зростання обсягу реалізованої  
продукції (робіт, послуг) у діючих цінах у 
розрахунку на одне підприємство, % 

0,079 не мен-
ше 95 

125,
4 

прийнятний 
рівень  

Темпи зростання фінансового результату 
від звичайної діяльності до оподаткування 
у розрахунку на одне підприємство, % 

0,087 не мен-
ше 95 26,7 

критично 
неприйнятний 

рівень  
Середній рівень податкового навантажен-
ня (відношення суми сплачених податків у 
бюджети області до обсягу реалізованої 
продукції (послуг)), % 

0,071 не біль-
ше 15 7,9 прийнятний 

рівень 

Коефіцієнт відношення оборотних активів 
підприємств до кредиторської заборгованості 0,074 не мен-

ше 1 1,06 прийнятний 
рівень 

Коефіцієнт відношення дебіторської забор-
гованості підприємств до кредиторської  0,074 не мен-

ше 1 0,81 неприйнятний 
рівень (81,0) 

Коефіцієнт відношення короткострокових 
зобов'язань підприємств до реалізованої 
продукції, % 

0,071 не біль-
ше 50 32,0 прийнятний 

рівень 
Коефіцієнт відношення імпорту під-
приємств до експорту, разів 0,046 не біль-

ше 1 1,42 неприйнятний 
рівень (58,0) 

Рентабельність операційної діяльності  
підприємств, % 0,092 не мен-

ше 5 1,3 критично неприй-
нятний рівень (26,0)

Частка підприємств, які не здійснювали 
діяльності, % 0,082 не біль-

ше 10 29,8 критично неприйнят-
ний рівень (у 2,9 р.)

Частка збиткових підприємств, % 0,087 не біль-
ше 20 35,0 критично неприйнят-

ний рівень (175,0)
Відношення валових капітальних інвестицій 
до вартості основних засобів підприємств, % 0,053 не мен-

ше 6 24,1 прийнятний 
рівень 

Частка підприємств, які здійснювали вало-
ві капітальні інвестиції, % 0,056 не мен-

ше 10 27,5 прийнятний 
рівень 

Рівень зносу основних засобів, % 0,071 не біль-
ше 35 49,5 неприйнятний 

рівень (58,6) 
Обсяг кредитування банками реального 
сектору економіки 0,056 не мен-

ше 30 % 32,5 прийнятний 
рівень 

Окресленню пріоритетів зміцнення конкурентоспроможності під-
приємництва регіону та визначенню конкретних засобів політики у цій сфері 
має передувати узагальнення ролі та місця посилення конкурентоспромож-
ності суб'єктів підприємницької діяльності у процесах розвитку регіону як 
соціально-економічної системи. Це є невід'ємною складовою алгоритму соці-
ально-економічного розвитку регіону. Отже, стратегічні пріоритети посилен-
ня конкурентоспроможності та розвитку бізнесу передусім мають бути роз-
робленими відповідно до документів вищого рівня – стратегій розвитку регі-
ону та держави. 
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Головними суб'єктами реалізації регіональної політики посилення 
конкурентоспроможності підприємництва необхідно визначити органи дер-
жавного управління та місцевого самоврядування, державні (державно-кому-
нальні чи комунальні) та недержавні установи фінансово-кредитного сприян-
ня бізнесу, асоціативні підприємницькі об'єднання, підприємства та організа-
ції фінансово-кредитного, страхового ринку, суб'єкти підприємницької діяль-
ності, представники ЗМІ, громадськість. 

Більше того, державна політика посилення конкурентоспроможності 
підприємництва в регіонах України повинна мати ширший характер із вико-
ристанням арсеналу інституційних, економічних та організаційних засобів з 
урахуванням існуючих негативних аспектів забезпечення конкурентоспро-
можності та розвитку підприємництва і здійснюватися за такими напрямами: 
покращення фінансового результату та рентабельності діяльності під-
приємств; збільшення кількості та частки діючих і прибуткових підприємств; 
покращення ліквідності та фінансової стійкості суб'єктів підприємництва; 
зміцнення фінансової безпеки сектору малого бізнесу; активізація інвести-
ційно-інноваційної діяльності підприємств; удосконалення фінансово-кре-
дитної підтримки підприємництва; розвиток інституційної інфраструктури 
системи безпеки бізнесу; усунення негативних наслідків рейдерства; знижен-
ня рівня тінізації ринку. 

Висновки. Розробивши стратегічні програмні документи у сфері забез-
печення конкурентоспроможності підприємництва регіону, їх мету та цілі не-
обхідно узгоджувати з пріоритетами соціально-економічного розвитку держави 
та її регіонів. Операційні цілі стратегії доцільно формувати за такими напряма-
ми: 1) підвищення рівня доступності фінансових ресурсів для підприємств; 2) 
сприяння розвитку грошового ринку та недопущення інфляційних процесів; 3) 
мінімізація валютних ризиків господарських суб'єктів; 4) підвищення рівня фі-
нансової стійкості суб'єктів підприємництва; 5) покращення ліквідності та пла-
тоспроможності підприємств; 6) сприяння розвитку страхового і фондового 
ринків та покращання доступу до них суб'єктів підприємництва. 

Подальші наукові дослідження у цьому напрямі мають стосуватись 
обґрунтування конкретних тактичних засобів посилення конкурентоспро-
можності підприємництва регіону. 
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Обобщена сущность понятия конкурентоспособности предпринимательства; 
дана аналитическая оценка уровня конкурентоспособности предпринимательства ре-
гиона; определены приоритеты ее усиления. 

Ключевые слова: региональная экономика, предпринимательство, конкурен-
тоспособность. 

Кyryliv М.V. Competitiveness of enterprise of region and priorities of 
public policy of its strengthening on the posttransformation stage of develop-
ment of economy 

The essence of concept of competitiveness of enterprise is generalized; the analytical 
estimation of level of competitiveness of enterprise of region is given; certainly priorities 
of its strengthening. 

Keywords: regional economy, enterprise, competitiveness. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я РОЗВИНЕНИХ КРАЇН 

На прикладі розвинених країн розглянуто різні моделі фінансування систем 
охорони здоров'я. Проаналізовано та виявлено особливості фінансування системи 
охорони здоров'я США, Німеччини та Польщі. Зроблено висновки для України. 

Ключові слова: система охорони здоров'я, фінансування системи охорони здо-
ров'я, структура фінансування системи охорони здоров'я, соціальне медичне страху-
вання, приватне медичне страхування, державне медичне страхування. 

Постановка проблеми. На сьогодні питання реформування системи 
охорони здоров'я стає дедалі актуальнішим. Це пов'язано з тим, що система є 
опорою для стабільного економічного зростання держави. Цей зв'язок прояв-
ляється у тому, що ефективно функціонуюча система охорони здоров'я, по-
перше, сприяє підвищенню якості робочої сили, підвищуючи продуктивність 
праці; по-друге, зменшує рівень смертності, зокрема й серед людей працез-
датного віку, сприяючи збільшенню ринку праці в країні. 

Раціонально розроблена система фінансування охорони здоров'я є од-
нією з умов ефективного функціонування цієї галузі. Ефективність системи 
фінансування залежить не тільки від її основних структурних елементів, а й 
від обсягу цього фінансування, розподілу коштів та регулювання з боку дер-
жави. Тому, зважаючи на наведені вище дані, для України є цікавим вивчен-
ня досвіду Польщі, США та Німеччини щодо фінансування системи охорони 
здоров'я та її структури. 

Отож, метою нашого дослідження є виявлення особливостей фінансу-
вання системи охорони здоров'я у таких розвинених країнах, як Німеччина, 
Польща та США, а також формування на основі досвіду цих країн рекомен-
дацій щодо удосконалення даної системи в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослі-
дження проблем фінансування системи охорони здоров'я та його структури у 
країнах з різним рівнем економічного розвитку зробили такі вчені, як П. Гот-
трет, Дж. Шібер, Р. Хаг [8], Д. Кері, Б. Херрінг, П. Ленейн [6], К. Кушевскі, 


