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питу на певні послуги та їх пропозиції, забезпечення зв’язків продуцен-
тів і споживачів послуг; б) маркетингова — просування послуг. але 
треба підкреслити, що, як стверджує а. Гіймоль, усі ці інтернет-ресурси 
мають водночас і більшу амбіцію: просувати новий стиль поведінки: 
етичніший, екологічніший, не такий споживацький [1].

розвиток нової економіки масової співпраці через інтернет сприяє 
глобалізації соціально-економічної ролі людини у сучасному світі.
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коНкУрЕНтоСПроМожНіСтЬ  
охороНи здоров’Я в УкраїНі

визначення конкурентоспроможності охорони здоров’я в україні 
є актуальним. По-перше, суспільне здоров’я прямо впливає на конкурен-
тоспроможність національної економіки; по-друге, сама охорона здоров’я 
може стати привабливим сегментом для іноземних споживачів та інвес-
тицій, посідаючи гідне місце на глобальному ринку. Перший аспект 
докладно висвітлює з 2005 р. всесвітній економічний форум. це неуря-
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дова організація, яка ініціює щорічні зустрічі у Давосі. у Доповіді про 
глобальну конкурентоспроможність 2013-2014 (The Global Competitiveness 
Report), яку публікує форум, визначено опорні (стрижневі) чинники 
конкурентоспроможності [1]. До них належать, крім здоров’я і освіти, 
якість інститутів, інфраструктура, макроекономічне середовище, ефек-
тивність ринку товарів і послуг, ефективність ринку праці, розвиненість 
фінансового ринку, технологічна готовність (рівень технологічного роз-
витку), ємність внутрішнього ринку, вишуканість бізнесу, інноваційний 
потенціал.

Проте у слаборозвинених економіках конкурентоспроможність ви-
значається насамперед дешевими факторами виробництва, особливо 
низькокваліфікованою працею та природними ресурсами. це визнача-
ється у Доповіді, але не є новиною для науковців. Ще наприкінці XIX ст. 
шведські вчені елі Хекшер і Бертін олін дійшли до висновку, що між-
народний обмін є обміном надлишкових факторів виробництва на рід-
кісні фактори. і якщо для сучасних розвинених країн надлишковими 
факторами є капітал, нові технології, інтелектуальний продукт, то для 
тих, хто відстає від технологічного прогресу, залишаються фактори при-
роднього характеру. конкуренція у цьому сегменті світової економіки 
переважно ціньова, а рівень доходів відповідає низькій продуктивності 
праці та рівню її оплати.

Яке значення ці висновки мають для розвитку охорони здоров’я 
в україні? на нашу думку, вона здатна відчутно покращити показник 
глобальної конкурентоспроможності україни (за даними Доповіді ми 
посідаємо 76-е місце серед 144 країн) [1]. сприйняття охорони здоров’я 
тільки як галузі, що відтворює працездатність і життєву активність укра-
їнських громадян, сприяє зростанню їх тривалості життя і добробуту 
цілком правильне. але сьогодні цього замало. треба зробити акценти на 
меті формування конкурентних переваг наших медичних і рекреаційних 
послуг. цей сегмент разом із сільським господарством, енергетикою, 
вПк та IT-сектором має стати драйвером зростання національної еконо-
міки україни. світовим прикладом є азійські країни, особливо сінгапур. 
конкурентними перевагами їхньої охорони здоров’я є гідна якість за 
невисокими цінами, невеликі черги або їх відсутність. За даними агент-
ства Bloomberg, в світовому рейтингу ефективності охорони здоров’я 
в 2014 р. (з-поміж 51 країни з населенням не менше 5 млн людей, ввП 
на душу населення не менше 5 тис. дол і тривалістю життя не менше 70 
років) сінгапур посідає перше місце, Малайзія — 27 місце, а, наприклад, 
росія — останнє 51-е місце [2].
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україна володіє унікальним медичним і бальнеологічно-природним 
потенціалом у азово-Черноморському, Дніпровсько-Дністровському, 
карпатському рекреаційних регіонах. Перший багатий на лікувальні 
грязі, за допомогою яких долають хвороби опорно-рухової системи. на-
приклад, грязь у Бердянському лимані має широкий діапазон дії і засто-
совується при лікуванні кістково-м’язових хвороб, захворювань органів 
травлення та сечовивідних шляхів, а також в стоматології. вона норма-
лізує функціональний стан центральної і вегетативної нервової системи, 
обмінні процеси в організмі. Другий регіон славиться мінеральними 
і радоновими водами, в третьому виявлено близько 800 джерел мінераль-
ної води. Зокрема, значний потенціал мінеральних вод мають бальнео-
логічні курорти львівської області, що дає змогу приймати значну кіль-
кість рекреантів. Мінеральні води Закарпаття відомі більше 500 років. 
серед них «Поляна купель-5», «Поляна квасова-8», «лужанська», «По-
ляна світла» та «Поляна срібна (Ждимир)» включені до Державного 
реєстру мінеральних вод україни. вони відомі не тільки в україні, а й за 
її межами, їх заслужено вважають цілющими та унікальними.

Певні конкурентні переваги мають стоматологічні послуги україн-
ських лікарів, а також лікування онкологічних, кардіохірургічних захво-
рювань, гінекологічні операції, діагностичне обстеження, репродуктив-
на та відновна медицина, особливо у прикордонних регіонах. різка де-
вальвація гривні зробила експорт вітчизняних медичних послуг ще 
вигіднішою справою. До того ж, багато зарубіжних пацієнтів з різних 
причин не мають медичної страховки у країні проживання. Проте якість 
наданих послуг часто переважає; кваліфікація лікарів набагато краща, 
ніж, у невеликих містах та селах ближнього зарубіжжя.

отже, в умовах жорсткої міжнародної конкуренції перевагами ві-
тчизняних медичних і рекреаційних послуг на експорт є невисокі ви-
трати їх надання за рахунок низької ціни праці медиків. створення 
конкурентних переваг у якості лікування залежить від модернізації 
охорони здоров’я, прогресу в медичній освіті, залучення державних 
і приватних інвестицій в інфраструктуру галузі. таким чином охорона 
здоров’я перетворюється на одну з точок зростання економіки україни 
на макрорівні. По мірі підвищення продуктивності праці та конкуренто-
спроможності в інших провідних сегментах національної економіки 
зростають і її конкурентоспроможність загалом, і доходи зайнятих пра-
цівників. тоді основними драйверами зростання стають не стільки фак-
тори виробництва, скільки фактори ефективності. створюються умови 
для переходу у наступний формат зростання національної економіки — 
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інноваційний, коли вона набуває здатності генерувати нові продукти 
і послуги. вплив охорони здоров’я на конкурентоспроможність націо-
нальної економіки і, навпаки, національної економіки на конкуренто-
спроможність охорони здоров’я примножує конкурентні переваги обох 
на глобальному ринку.

література:
1.	 The Global Competitiveness Report 2014 – 2015 – [електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-
report-2014-2015.

2.	Most effective health care 2014 – [електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/most-efficient-health-care-
2014-countries

Мацієвська і. б.,
національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, інститут під-
готовки кадрів для органів прокуратури 
україни, 1 курс, 12 група

коНкУрЕНтоСПроМожНіСтЬ  
НаціоНалЬНої ЕкоНоМіки УкраїНи

Для україни однією з найголовніших соціально-економічних про-
блем, на вирішення якої має бути спрямована економічна політика дер-
жави та фірм, є проблема досягнення світового рівня конкурентоспро-
можності, що, своєю чергою, посприяє ефективній інтеграції у світовий 
економічний простір.

саме від можливості країни виробляти і продавати конкурентоздатну 
продукцію на світових ринках залежить її здатність забезпечувати на-
ціональну безпеку (у т. ч. енергетичну), реальний суверенітет, добробут 
громадян і людський розвиток.

в результаті дослідження проблеми конкурентоспроможності ві-
тчизняної економіки були зроблені такі висновки та пропозиції:

• реалізація цієї стратегічної мети має відбуватися через формуван-
ня інноваційної та водночас соціальної моделі економічного розвитку, 
створення ефективної ринкової системи, розвиток і підтримку конку-
рентного устрою;


