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управліннЯ підприЄМстваМи ФарМацевтичноЇ галуЗі  
на основі логістичниХ підХодів

анотація. у статті досліджено проблеми стратегічного управління підприємствами фармацевтичної галузі. ви-
значено переваги стратегічного аналізу та наголошено  на необхідності їх системного використання на підприємстві. 
запропоновано впровадження концепції збалансованої оцінної відомості для підприємств фармацевтичної галузі, яка 
дає змогу оцінити підприємство з чотирьох різних поглядів: покупців, компанії, новаторства і навчання та акціонерів. 
наведено значення стратегічного планування та його «пастки». розроблено схему планування виробництво на базі про-
цесного підходу. обґрунтовано для аналізу продажів застосування авс-аналізу, який дає змогу правильно сформувати 
групи товарів, які приносять найбільшу виручку та прибуток, а також уникнути перенасичення асортименту товарів, 
які мають низькі націнку та прибуток.
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вступ та постановка проблеми. управління фарма-
цевтичним підприємством на основі стратегічного плану-
вання й маркетингу зайняло провідне місце в діяльності 
українських фармацевтичних компаній. це стало резуль-
татом еволюційних змін філософії їхнього бізнесу, які 
відбулися в умовах швидкого розвитку українського фар-
мацевтичного ринку. Фармацевтична продукція має низку 
особливостей через високу споживчу цінність і через те, 
що є елементом системи надання медичної допомоги. 
розроблення основ стратегічного управління на фарма-
цевтичному ринку вимагає перегляду й адаптації загаль-
них положень теорії відповідно до галузевої специфіки. 
у сучасних умовах трансформаційної економіки україни 
і загострення конкуренції виникає необхідність усебічної 
перебудови й удосконалення діяльності фармацевтичних 
підприємств на засадах логістики як одного з найважли-
віших чинників підвищення їхньої конкурентоспромож-
ності, що може стати предметом подальших досліджень.

аналіз останніх досліджень і публікацій. у сучас-
ній літературі багато вчених приділяють увагу питанню 
актуальності управління фармацевтичним підприєм-
ством із погляду логістики, серед яких – і.о. акулова [1], 
Б.П. громовик [3], Є.в. крикавський [5], о.в. Посилкіна, 
о.Ю. горбунова, Ю.Є. новицька [6] та багато інших. але 
низка питань щодо концепції управління потоковими про-
цесами на підприємствах фармацевтичної галузі харків-
ської області ще не досліджено. Поряд із тим, що даній про-
блемі приділяється багато уваги науковців, у практичній 
діяльності управління фармацевтичними підприємствами 
на основі логістичних підходів підлягає вдосконаленню, 

що сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспромож-
ності як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках.

Метою даної роботи є обґрунтування доцільності 
управління підприємствами фармацевтичної галузі на 
основі логістичних підходів.

результати дослідження.
сьогодні логістику доцільно розглядати як сучасну 

стратегію підприємств, яка реалізується з метою прогре-
сивного розширення ринку, забезпечення ресурсозбере-
ження. Практика показує, що на більшості підприємствах 
фармацевтичної галузі склалося зневажливе ставлення до 
стратегічного менеджменту, що не дає змоги реалізувати 
потенціал компанії в повному обсязі та системно впро-
ваджувати логістичні підходи. частково це пояснюється 
складністю проведення ситуаційного аналізу, своєчасного 
виявлення загроз та суперечностей та розроблення ефек-
тивної стратегії.

впроваджувати на підприємстві логістичні під-
ходи можливо, якщо стратегія підприємства буде чітко 
усвідомлена та погоджена з менеджерами, які будуть її  
реалізовувати.

стратегічне управління – це, з одного боку, одна 
з найбільш слабкоструктурованих сфер менеджменту, 
а з іншого – потужний інструмент, яким ще потрібно 
навчитися користуватися. Більш популярною є опера-
тивна діяльність через її простоту та зрозумілість [1].

на практиці на підприємствах більше уваги приділя-
ється вирішенню поточних завдань, а не стратегічному 
управлінню, що може забезпечити локальні зміни, але 
не сприяють довгостроковому без кризовому розвитку, 
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досягненню перспективних конкурентних переваг тощо.
впровадження стратегічного менеджменту на підпри-

ємствах фармацевтичної галузі обґрунтовано такими його 
перевагами (рис. 1). разом із тим стратегічний менедж-
мент має низку недоліків, що передусім пов’язано з його 
неефективною організацією через недостатність ресурсів 
для проведення аналізу, відсутністю ефективної інфор-
маційно-маркетингової системи, а також особливостями 
корпоративної культури, яка не сприймає стратегії марке-
тингу, і лідерами, не схильними до новацій [6].

важливість стратегічного аналізу виявляється у таких 
ситуаціях, як зміни на ринку, які зумовлені появою нових 
гравців, конкурентів, інноваційних лікарських засобів, 
технологій виробництва та маркетингу; зменшення обсягу 
прибутку, збільшення виробничих витрат; планування 
виходу на нові ринки, випуску нових товарів та лікар-
ських засобів; планування застосування нових бізнес-
процесів, структурної перебудови системи управління [5].

на нашу думку, фармацевтичним підприємствам 
доцільно застосовувати концепцію збалансованої оцінної 
відомості, яка діє змогу бачити підприємство з погляду 
покупців, акціонерів, новаторства і навчання та управ-
ління. за такого підходу менеджери отримують необхідну 
різнобічну інформацію, яка разом із тим обмежена набо-
ром найбільш доцільних показників.

Принципово важливим питанням під час розроблення 
стратегії є планування, яке забезпечує ефективне управ-
ління підприємством за наявності розроблених планів, 
що враховують особливості господарської діяльності під-
приємства; своєчасне виявлення відхилення від цільових 
значень із метою прийняття оперативних управлінських 
рішень; зосередження уваги всіх працівників на конкрет-
них завданнях; зміцнення ринкової позиції тощо [7].

розроблений план підприємства закріплюється у від-
повідних документах: бізнес-планах, програмах розвитку 
та здійснення бізнес-операцій, у яких вказуються основні 
положення планів, зокрема обсяги виробництва, асорти-

мент продукції, ринки збиту, маркетингові заходи, цільові 
значення показників оцінки ефективності тощо [8].

одним із підходів, який сприяє оптимізації та підви-
щенню узгодженості планів, є процесний, який перед-
бачає об’єднання планування збуту, виробництва та 
фінансів у єдиний бізнес-процес. забезпечення єдності 
здійснюється за рахунок виокремлення підрозділу логіс-
тики як організатора і виконавця планування обсягів 
виробництва, постачання та величини запасів продукції 
на складах усього асортименту підприємства, інтегратора 
збуту та виробництва.

важливим інструментом аналізу продажу товару для 
впровадження процесного підходу є авс-аналіз (рис. 2).

у практиці застосування авс-аналізу необхідне для 
правильного формування груп товарів, які приносять най-
більшу виручку та формують прибуток, а також для того, 
щоб уникнути перенасичення асортименту в тих товарних 
групах, які мають маленький прибуток і малу націнку [9]. 
авс-аналіз дасть змогу виділити пріоритетні, базові та 
унікальні категорії товарів, що сприятиме розвитку та 
зміцненню позицій певних товарів.

Метод авс-аналізу дає змогу отримати систематизо-
вану та точну інформацію за різними напрямами (клієн-
тами, препаратами тощо), що, своєю чергою, надає мож-
ливості здійснювати об’єктивне оцінювання ефективності 
бізнес-процесів, визначати резерви підвищення ефектив-
ності діяльності та, відповідно, приймати адекватні й опе-
ративні управлінські рішення. за даним методом товари 
групуються так:

1) найбільш цінні, які займають 20% товарних запасів 
та забезпечують 80% продажів;

2) проміжні, які займають 30% товарних запасів та 
забезпечують 15% продажів;

3) найменш цінні, які займають 50% товарних запасів 
та забезпечують 5% продажів.

таким чином, можна класифікувати асортимент, поста-
чальників, покупців, тривалість періодів продажу тощо.

 

Зв`язок поточних рішень із 
перспективною діяльністю

Можливість пошуку 
альтернативних рішень

Можливість чіткого 
усвідомлення загроз та 

можливостей, сильних і слабких 
сторін 

Свідома підготовка до 
майбутнього

Розподіл відповідальності між 
працівниками, а також між 
поточною та майбутньою 

діяльністю 

Стратегічний менеджмент

Переваги Недоліки

Великі втрати часу на 
розроблення стратегічних заходів

Забюрократизованість процедур

Сповільненість реакції підприємства на 
збурювання зовнішнього середовища

Відсутність зв`язків між 
стратегічними та поточними цілями

Встановлення необґрунтованих 
стратегічних завдань 

Відсутність системного підходу

рис. 1. переваги та недоліки стратегічного менеджменту
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АВС-аналіз

Дає змогу класифікувати ресурси підприємства за ступенем їх важливості

Поділяє товари підприємства на три групи: найбільш значущі, проміжні, найменш 
значущі

Дає змогу класифікувати аналогічним чином постачальників, покупців, складські 
запаси тощо

Надає можливості згрупувати об’єкти за ступенем впливу на загальний результат 
діяльності підприємства

рис. 2. Характеристика авс-аналізу

висновки. Проведене дослідження дало змогу зро-
бити такі висновки:

1. для підвищення ефективності діяльності під-
приємств фармацевтичної галузі доцільним є впрова-
дження стратегічного аналізу, що дає змогу зв’язати 
рішення поточних проблем із майбутніми результа-
тами, визначити можливості, загрози, слабкі та сильні 
сторони та ін.

2. для підвищення ефективності стратегічного аналізу 
фармацевтичним компаніям запропоновано використову-

вати концепцію збалансованої оцінної відомості, яка про-
понує менеджерам компанії отримати відповіді на чотири 
запитання й у результаті поглянути на своє підприємство 
з чотирьох різних позицій: покупців, компанії, новатор-
ства і навчання та акціонерів.

3. для оптимізації планів пропонується впровадження 
процесного підходу (логістичного), за яким координато-
ром збуту і виробництва виступає відділ логістики.

4. важливим інструментом аналізу продажу товару 
для впровадження логістичного підходу є авс-аналіз.
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управление предприЯтиЯМи ФарМацевтической отрасли  
на основе логистическиХ подХодов

аннотация. в статье исследованы проблемы стратегического управления предприятиями фармацевтической отрас-
ли. определены преимущества стратегического анализа и подчеркнута необходимость их системного использования на 
предприятии. Предложено внедрение концепции сбалансированной оценочной ведомости для предприятий фармацев-
тической отрасли, которая позволяет оценить предприятие с четырех различных точек зрения: покупателей, компании, 
новаторства и обучения и акционеров. Приведено значение стратегического планирования и его «ловушки». разработа-
на схема планирования производства на базе процессного подхода. обосновано для анализа продаж применение авс-
анализа, который позволяет правильно сформировать группы товаров, приносящих наибольшую выручку и прибыль, 
а также позволяющих избежать перенасыщения ассортимента товаров, имеющих низкую наценку и прибыль.

ключевые слова: логистика, фармацевтика, авс-анализ, процессный подход, планирование.

MANAGEMENT OF PHARMACEUTICAL ENTERPRISES BASED ON LOGISTIC APPROACHES
Summary. The article investigates the problems of strategic management of pharmaceutical industry enterprises, in par-

ticular, it is stated that modern enterprises have sufficient relevant knowledge, but in practice do not have a systematic ap-
proach, which leads to a decrease in the quality of management. The advantages of strategic analysis, including forecasting 
the consequences of managerial decisions, the ability to identify alternative ways to achieve goals, highlight the threats and 
opportunities, strengths and weaknesses, readiness for the future and establishing responsibility. The need for their systematic 
use in the enterprise is emphasized. The introduction of the concept of balanced valuation information for the enterprises of the 
pharmaceutical industry is offered, which allows to evaluate the enterprise from four different perspectives: buyers, companies, 
innovations and training and financial. The importance of strategic planning and its "pitfalls", such as bureaucratization of 
procedures, the gap between current and strategic activities, overestimation of expectations, large losses of time, which slows 
down the enterprise response to environmental disturbance. It is emphasized that the importance of strategic analysis is mani-
fested in situations such as changes in the market caused by the emergence of new players, competitors, innovative medicines, 
production technologies and marketing; decrease in profit, increase in production costs; planning to enter new markets, launch 
new products and medicines; planning of application of new business processes, structural restructuring of the management 
system. The scheme of production planning based on process approach is developed, in which such elements as determination 
of possibility and necessity of management of enterprise, determination of object and subject of management, establishment of 
management purpose, substantiation of functions and process of management, definition of management methodology, separa-
tion of management principles , development of a management mechanism, indication of branch features of management. This 
strategic planning scheme helps to improve the management of pharmaceutical companies. It is justified for sales analysis of the 
use of ABC analysis, which allows you to correctly form the product groups that bring the highest revenue and profit, and also 
to avoid oversaturation of products that have a low margin and profit.

Key words: logistics, pharmaceutics, ABC analysis, process approach, planning.


