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АНОТАЦІЯ. Розглянуто специфіку та сучасні тенденції розвитку фа-
рмацевтичного ринку України. Визначено особливості логістичної ді-
яльності на фармацевтичному ринку. Досліджено суть та значення
логістичної діяльності фармацевтичних підприємств за напрямами:
оцінка системи логістичного обслуговування, аналіз системи транс-
портування, аналіз системи складування.
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ANNOTATION. The article describes the specifics and modern trends in
the pharmaceutical market of Ukraine. The features of logistic in the
pharmaceutical market are defined in this article. The author investigates
the essence and importance of logistics activities of pharmaceutical
companies: the assessment of logistics services, transportation systems
analysis and storage system analysis.
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Постановка проблеми. Тенденції сучасного ринку взагалі, та
фармацевтичного зокрема, обумовлюють досить жорсткі конку-
рентні умови ведення діяльності. На фармацевтичному ринку
України велика кількість підприємств намагаються збільшити
свою ринкову частку. Це ускладнюється тим, що більшість фар-
мацевтичного ринку України заполонили іноземні компанії, які є
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більш конкурентоспроможними, ніж вітчизняні. Не дивлячись на
зростання експортних поставок, фармацевтичний ринок України
є досить імпортозалежним.

Сьогодні учасникам фармацевтичного ринку України дово-
диться працювати не тільки у складних економічних умовах, але
і в ситуації жорсткого регуляторного впливу контролюючих ор-
ганів. Зміни процедури реєстрації лікарських засобів і виробів
медичного призначення, регулювання граничних надбавок, де-
кларування цін, ціноутворення в рамках пілотного проекту щодо
антигіпертензивних засобів, ліцензування імпорту, зміни в Мит-
ному кодексі України, GMP-сертифікація і контроль якості лікар-
ських засобів і виробів медичного призначення, зміни правил
просування продукції на ринку та обмеження реклами, регулю-
вання бюджетних закупівель, контроль з боку Антимонопольного
комітету України — далеко не повний перелік законодавчих і ре-
гуляторних ініціатив.

Така ринкова ситуація змушує фармацевтичні компанії вдос-
коналювати всі сфери своєї діяльності. Оскільки логістична дія-
льність забезпечує рівень конкурентоспроможності підприємст-
ва, то вона потребує активних дій щодо її дослідження та
розробки відповідних стратегій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми впрова-
дження на підприємствах фармацевтичної промисловості логіс-
тичних підходів досліджувалася у роботах Б.П. Громовика [1],
Є.В. Крикавського [2], О.Б. Мних [4], О.С. Пілявської [5],
О.В. Посилкіної [6], Р.В. Сагайдак-Нікітюк [7] та інших учених.
Ці автори обґрунтували та детально описали конкретні технології
логістичної діяльності в різних сферах фармацевтичного вироб-
ництва.

Цілі статті. Розглянемо особливості логістичної діяльності
фармацевтичних підприємств, що є необхідним для чіткого
з’ясування існуючих логістичних процесів на даному ринку. На
прикладі провідних українських фармацевтичних компаній про-
ведемо загальну діагностику існуючих процесів і процедур по на-
ступних напрямках: оцінка системи логістичного обслуговуван-
ня, аналіз транспортування та складування.

Виклад основного матеріалу. У наш час вимоги до логістики
значно збільшились. Більшість підприємств починають розуміти
весь сенс логістики, її прямий вплив на ефективність виробничої
діяльності. Використання принципів логістики на підприємстві
гарантує зниження собівартості продукції та покращення якості
поставок — головної конкурентної переваги в умовах ринку.
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Як функція менеджменту логістика виступає самостійним ін-
тегрованим базовим компонентом, який визначає якість і швид-
кість протікання всіх бізнес-процесів, їх взаємодію і взаємо-
зв’язок, тим самим безпосередньо визначає кінцевий економіч-
ний результат підприємства. Основне призначення фармацевтич-
ної логістики — знизити витрати виробництва у всіх ланках ви-
робничого механізму фармацевтичних підприємств. Виходячи з
такого розуміння логістики можна говорити про те, що логістич-
ний механізм на фармацевтичних підприємствах дозволяє забез-
печити прискорення оборотності капіталу, скоротити товарні за-
паси, знизити вартість продукції, і, відповідно, найповніше
задовольнити попит і потреби українського споживача в лікарсь-
ких препаратах. Сучасний стан фармацевтичного ринку, висока
організаційна динаміка його суб’єктів і тенденції до концентрації
вимагають розглядати будь-яке фармацевтичне виробництво як
інтегровану логістичну систему, за допомогою якої здійснюється
управління наскрізним матеріальним потоком.

Розглянемо та проаналізуємо логістичну діяльність фармацев-
тичних підприємств згідно таких напрямків:

— оцінка системи логістичного обслуговування;
— аналіз системи транспортування;
— аналіз системи складування.
Оцінка системи логістичного обслуговування. Будь-яке фар-

мацевтичне підприємство акцентує діяльність своїх функціона-
льних підрозділів на підвищення ефективності обслуговування
споживачів.

Більшість фармацевтичних підприємств являють собою до-
сить складну систему логістичного обслуговування. Під логісти-
чним обслуговуванням розуміється інтегрований процес руху си-
ровини і деталей від джерел їх придбання через виробничий
комплекс до кінцевих споживачів. Він включає процедури при-
дбання, переробки, комплектації, розподілу та забезпечення піс-
ляпродажного обслуговування споживачів. У зв’язку з цим акту-
альною є проблема вибору оптимальних методів оцінки ефек-
тивності функціонування системи логістичного обслуговування.
У системі логістичного обслуговування підприємств можна виді-
лити такі елементи (рис. 1).

Численні зв’язки між елементами системи логістичного об-
слуговування визначають наявність інтегративних властивостей
системи. Ці зв’язки мають бути певним чином впорядковані і ви-
значають структуру системи.
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Елементи
системи логі-
стичного об-
слуговування

Постачання — підсистема, що
забезпечує надходження пото-
ку сировини, матеріалів, ком-
плектуючих та товарів для
продажу в підприємство

Склади — приміщення, майданчики,
навіси, де тимчасово розміщується і

зберігається сировина, матеріали, това-
ри і продукція, а також здійснюється

комплектація замовлень

Запаси — продукція, що до-
зволяє підприємству швидко
реагувати на зміну запитів
внутрішніх і зовнішніх спо-
живачів, забезпечувати рів-
номірність функціонування
виробництва, а також вирі-
шувати ряд інших завдань

Транспорт — підсистема, що
включає в себе матеріально-

технічну базу системи логістич-
ного обслуговування, за допо-
могою якої переміщається про-
дукція, та інфраструктуру, що
забезпечує її функціонування

Інформаційна підсистема —
забезпечує зв’язок між під-
розділами, що контролює ви-
конання різних логістичних

операцій і процедур

Кадри — пер-
сонал, зайня-
тий виконан-
ням операцій

Фінансові потоки (вируч-
ка, кредити, податки опла-
та послуг, зарплата тощо)
— дозволяють виробляти і

купувати продукцію

Рис. 1. Система логістичного обслуговування та її елементи

Система логістичного обслуговування підприємства володіє
певними властивостями, не властивими жодному з її елементів
окремо. Такими властивостями є здатність поставляти продукцію
у необхідних обсягах у певний час, у певне місце і з мінімальни-
ми витратами. Крім того система логістичного обслуговування
має здатність пристосовуватися до мінливих факторів зовнішньо-
го середовища.

Розглянемо специфіку діяльності підприємства, яке виробляє
лікарські засоби, ринок яких широкий, динамічний і важко підда-
ється прогнозуванню, а номенклатура продукції досить велика —
від 50 до 1,5 тисяч позицій. Важливу роль у підвищенні ефектив-
ності функціонування такого роду підприємств відіграє логісти-
ка. Відмінність виробничої логістичної системи полягає в роз-
битті складської системи на склади сировини і склади готової
продукції, наявності етапу виробництва і пов’язаного з ним пла-
нування та управління виробництвом. У виробничій логістичній
системі інформація, що виходить від системи збуту, надходить у
вигляді замовлення на виробництво даного виду продукції, а вже
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потім, пройшовши через систему аналізу запасів сировини, — в
замовлення на придбання необхідної сировини.

З метою досягнення найкращого співвідношення витрат і до-
ходів здійснюється пошук компромісів між цілями учасників
процесу логістичного обслуговування. Пошук здійснюється на
стратегічному, організаційному та оперативному рівнях (рис. 2).

Рівні (ланки) логістичного обслуговування

Стратегічний Організаційний Оперативний

вирішення завдань
глобального хара-
ктеру, наприклад,
пошук і вибір по-

стачальника

організовується здій-
снення закупівель
продукції, їх достав-
ка, прийом, зберіган-

ня і розподіл

конкретизація і деталізація ор-
ганізаційних заходів: напри-
клад, вибір маршруту і виду
транспортного засобу залежно
від розміру партій товару

Рис. 2. Рівні пошуку компромісів між цілями учасників
логістичного обслуговування на фармацевтичних підприємствах

Таким чином, логістичний підхід охоплює всі ланки, почина-
ючи від пошуку і вибору постачальника і закінчуючи оптималь-
ною організацією виконання замовлень споживачів. На кожному
із зазначених рівнів фахівці служби логістики мають визначити
та підтримувати заданий рівень витрат, запасів і якості обслуго-
вування. Така організаційна та аналітична оптимізація в логістиці
мінімізує сукупні загальні витрати і, отже, підвищує ефектив-
ність функціонування системи обслуговування споживачів. 
Аналіз системи транспортування. Значна частина логістич-

них операцій на шляху руху матеріального потоку від первинно-
го джерела сировини до кінцевого споживання здійснюється із
застосуванням різних транспортних засобів. Консолідацію замо-
влень і формування маршрутів значної кількості фармацевтичних
підприємств здійснює менеджер у програмі «1С-Бухгалтерія».
Тут же автоматично оформляються всі супровідні документи, які
прикріплюються до маршрутних листів. Далі на підставі маршру-
тного листа, де зазначена кількість продукції, здійснюється збор-
ка товару, і за допомогою електрокара навантаження в машину. У
клієнта процедура розвантаження здійснюється або розвантажу-
вальним засобом клієнта, або водій розвантажує вручну. Витрати
на транспортування контролюються головним техніком, який на-
прикінці кожного місяця складає звіт по усіх водіях. У такому
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звіті вказується кілометраж пройдений кожним транспортним за-
собом, нормативні витрати палива і реальні. Якщо різниця нор-
мативних і реальних витрат негативна, то така різниця вирахову-
ється із заробітної плати водія [9].

На складі, після одержання всіх замовлень клієнтів, форму-
ються маршрутні листи з урахуванням кількості транспорту і йо-
го вантажопідйомності. Маршрутний лист включає найменуван-
ня клієнтів, адреси, замовлення і порядок розвезення. Крім цього
маршрутний лист, що передається експедиторові, доповнюється
супровідною документацією. Вона містить у собі товарно-транс-
портну накладну, податкову накладну і, якщо необхідно, серти-
фікати якості, рахунок-фактуру і специфікацію.

Транспортування фармацевтичної продукції підприємства
здійснюється автотранспортом, обладнаним холодильними на-
становами й реєструючими приладами. Щоразу перед вантажен-
ням проходить перевірка санітарних паспортів, особистих меди-
чних книжок водіїв і стан автотранспорту. Без дозволу відпові-
дального особи навантаження готової продукції заборонена.
Мийка та дезінфікуюча обробка автотранспорту виробляється у
ізольованому поміщенні у повній відповідності до санітарними
правилами.

Так, ще у далекому 1995 році українське фармацевтичне під-
приємство «Дарниця» першим з українських виробників органі-
зувало доставку продукції власним транспортом. Спочатку вона
була платною (один відсоток від вартості замовлення), потім бу-
ло вирішено безкоштовно обслуговувати лікувальні установи і
державні аптеки, а з кінця 1996 року було оголошено про безко-
штовну доставку в будь-який пункт України (згідно з чинним за-
конодавством транспортні витрати з реалізації відносяться на со-
бівартість продукції). Завданням збутової служби стало макси-
мальне оперативне виконання кожного прийнятого замовлення.
Як орієнтир був вибраний термін — один тиждень (не пізніше,
ніж через тиждень замовлена продукція повинна бути доставлена
покупцю на склад у будь-яку точку України). Для надання такого
сервісу потрібно було створити власний автопарк (у 1997 році
тільки на доставці продукції працювало більше 30 автомобілів рі-
зної вантажопідйомності). Зараз АТ «Фармацевтична фірма
«Дарниця» володіє близько 1000 одиницями транспортних засо-
бів, які є власністю підприємства [8].
Аналіз системи складування. Складування та обробка товарів

є важливими складовими у логістичній діяльності. Робота під-
приємства в реальному масштабі часу й при розумних витратах
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потребує створення сховищ для сировини, напівфабрикатів та го-
тової продукції, оскільки навіть знаючи вимоги покупця, маючи
усе необхідне до виконання його замовлення, неможливо здійс-
нити миттєву поставку [3, с. 19]. Технічне переоснащення і реко-
нструкція виробництва проводяться на підставі даних, отриманих
у результаті досліджень, виконаних провідними європейськими
інжиніринговими компаніями. Результати цих досліджень дозво-
ляють здійснювати збалансований розвиток і впровадження но-
вих виробничих потужностей в інфраструктуру підприємства.
Розглянемо виробничу інфраструктуру підприємств фармацевти-
чної галузі (рис. 3).

Виробнича
інфраструктура

склад вихідної
сировини
і матеріалів

склад готової
продукції

система
кондиціонування
повітря і чистих

приміщень

система підготовки,
зберігання та

розповсюдження
очищеної води

система підготовки
і розподілу

стисненого повітря

лабораторії

відділ збуту

…та інші

Рис. 3. Складові елементи виробничої інфраструктури
фармацевтичних підприємств

Склад сировини та матеріалів розміщений таким чином, щоб
забезпечити найкоротші переміщення вантажів і їх якнайшвидшу
доставку у виробничі приміщення (цехи). Складське приміщення
оснащене стелажами, підйомно-транспортним, ваговим та іншим
обладнанням. Засоби оснащення забезпечують умови зберігання
матеріалів, зручність виконання складських робіт і збільшення
місткості складу. Організація робіт на складах передбачає при-
ймання, розміщення, зберігання, підготовку до видачі та видачу
матеріалів, а також облік руху матеріалів.

Склад готової продукції призначений для тимчасового збері-
гання продукції, готової до реалізації. Робота складу готової про-
дукції здійснюється за тим же принципом, що й складу сировини
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та матеріалів, з однією відмінністю, що предметом зберігання є
готова продукція. Для підтвердження того, що заплановані про-
цеси будуть протікати згідно з передбачуваними результатами,
здійснюються процеси кваліфікації приміщень, обладнання, сис-
тем і процесів [9].

Складський комплекс фармацевтичних підприємств склада-
ється з:

— »зони прийому та комплектації сировини» та «зони відбору
проб», куди поступає та перевіряється за якістю та кількістю вся
сировина та матеріали, здійснюється вхідний контроль для при-
йняття рішення про використання сировини, яка поступила на
виробництво, формуються необхідні для виробництва обсяги си-
ровини;

— »автоматизованого складу» для зберігання загальної маси
сировини та готової продукції та «зони зберігання в особливих
умовах» –холодильних камер, приміщень для зберігання препа-
ратів групи А, хімікатів;

— »зони комплектації та відвантаження для готової продук-
ції» для формування заявок клієнтів та їх перевірки перед відван-
таженням.

Автоматизований склад являє собою окремий організм, який
функціонує практично без втручання людини. Він керується
комп’ютерною системою і пов’язаний з іншими зонами цілою
транспортною мережею конвеєрів і підйомників. Даний організм
має «відмінну пам’ять» і знає все про кожну одиницю сировини,
матеріалів або готової продукції: від складу та кількості до місця
виробництва та строку придатності. Також він завжди допомагає
зручніше розмістити палети для зберігання, враховуючи особли-
вості температурного режиму та дозволяє виключити зони про-
міжного зберігання у виробничих підрозділах.

Висновки. Таким чином, практична цінність дослідження по-
лягає в обґрунтуванні особливостей логістичної діяльності на фа-
рмацевтичному ринку України. Висвітлення даного питання до-
зволить зробити українську фармацевтичну продукцію конку-
рентоспроможною як за якістю, так і за ціною. Проблема, піднята
в даній статті, не розкриває всього комплексу питань, які стосу-
ються особливостей логістичної діяльності вітчизняних фармаце-
втичних підприємств. Тому доцільним буде подальше дослі-
дження даного напряму.
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