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шабельник т. В. Класифікація основних суб’єктів та об’єктів сучасного фармацевтичного ринку України
У роботі проведено аналіз існуючих визначень категорії «фармацевтичний ринок». Зроблено уточнення категорії «фармацевтичний ринок» на 
основі аналізу існуючих визначень фармацевтичного ринку за різними підходами (системним, функціональним, економічним ы маркетинговим). 
На підставі аналізу та узагальнення літературних джерел, досліджень господарської практики сучасних фармацевтичних підприємств дано 
інноваційні визначення категоріям: «фармацевтичний ринок», «фармацевтичні товари», «динамічний асортимент фармацевтичних товарів», 
«фармацевтичні послуги», «обов’язкові взаємодоповнюючі фармацевтичні товари», «динамічні запаси фармацевтичних товарів»; виділено 
основні групи об’єктів сучасного фармацевтичного ринку; сформульовано визначення типів фармацевтичних підприємств: «фармацевтична 
виробничо-торговельна корпорація», «фармацевтичний виробничо-торговельний холдинг», «фармацевтичне виробничо-торговельне підприєм-
ство», «виробничо-фармацевтичне підприємство», «мережа аптек», «аптека», «фармацевтичний дистриб'ютор» та подано їх класифікацію 
за ознакою «основні бізнес-процеси».
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Фармацевтичний ринок України протягом остан-
ніх років характеризується високими темпа-
ми зростання та є одним із найкризостійки-

ших секторів економіки. Наявність великої кількості 
суб’єктів, поділ на конкурентні сегменти вітчизняних 
та зарубіжних виробників, диверсифікація закупівель є 
об’єктивними факторами значної конкуренції на вітчиз-
няному фармацевтичному ринку. Серед найбільш ваго-

мих факторів, що чинять вплив на ці процеси, можна ви-
ділити законодавчі, економічні, маркетингові, соціальні 
та психологічні впливи.

Отже, сучасний фармацевтичний ринок України 
має систему взаємопов’язаних і взаємозалежних суб’єк-
тів та об’єктів з виробництва, розподілу, споживання 
фармацевтичних товарів та факторів, що чинять вплив 
на ці процеси [10, 11].
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Структуру фармацевтичного ринку досліджува-
ли: Багірова В. Л. [1], Баєва О. В. [2], Лоскутова О. Е. [6], 
Максимкіна О. А. [7], Пашков В. М. [8].

Але динаміка сучасного фармацевтичного ринку 
диктує необхідність уточнення його категоріального 
апарату. А саме, визначення його основних суб’єктів та 
об’єктів.

Метою статті є уточнення категорії «фармацев-
тичний ринок», формулювання ознак класи-
фікації типів фармацевтичних підприємств та 

визначень його об’єктів та суб’єктів на підставі аналізу 
літературних джерел та їх узагальнення.

Для досягнення поставленої мети було вирішено 
такі завдання:

1. Проведено аналіз існуючих визначень категорії 
«фармацевтичний ринок».

2. Зроблено уточнення категорії «фармацевтич-
ний ринок» на основі аналізу існуючих визначень фар-
мацевтичного ринку за різними підходами (системному, 
функціональному, економічному та маркетинговому).

3. Сформульовано ознаки класифікації типів фар-
мацевтичних підприємств та визначення об’єктів та 
суб’єктів фармацевтичного ринку на підставі аналізу лі-
тературних джерел та їх узагальнення.

Визначення фармацевтичного ринку можна роз-
глядати з позиції різних підходів, серед яких найбільшо-
го розповсюдження отримали системний, функціональ-
ний, економічний та маркетинговий.

Розглянемо визначення фармацевтичного ринку 
згідно з економічним підходом. 

У фармацевтичній енциклопедії наведено таке ви-
значення фармацевтичного ринку [9], згідно з яким фар-
мацевтичний ринок являє собою економічні взаємовідно-
сини між суб’єктами та об’єктами, що пов’язані з обміном 
фармацевтичних товарів і послуг, реалізація яких формує 
основні елементи ринку – попит, пропозицію та ціну. 

Провідний вчений-економіст у галузі фармацев-
тичної промисловості Козикін С. М. визначає фарма-
цевтичний ринок як сукупність економічних відносин, 
що виникають між його суб’єктами з приводу купівлі-
продажів та призначення-споживання лікарських засо-
бів й інших товарів аптечного асортименту [5]. 

Відомий науковець у галузі медичного права Паш-
ков В. М. дає визначення фармацевтичної діяльності як 
суспільно корисної діяльності аптечних, фармацевтич-
них організацій та виробників продукції у сфері фарма-
цевтичного обслуговування з метою реалізації фармпро-
дукції, яка базується на поєднанні публічних та приват-
них інтересів і здійснюється на професійній основі [8].

Розглянемо визначення фармацевтичного ринку 
згідно з функціональним підходом. 

Відомий вчений, доктор біологічних наук, профе-
сор Баєва О. В. дає визначення фармацевтичного ринку 
як частини ринку споживчих товарів та послуг, що має 
певні особливості, які суттєво впливають на його орга-
нізацію [2]. 

Провідний вчений у галузі фармацевтичних наук, 
професор Лоскутова О. Є. дає визначення фармацев-
тичного ринку за функціональною ознакою як частини 

ринку споживчих товарів та послуг, аналіз якого здій-
снюється з використанням системного, маркетингового 
та інституціонального підходів [6]. 

Розглянемо визначення фармацевтичного ринку 
згідно з маркетинговим підходом. 

Провідний вчений економіст у галузі фармацев-
тичної промисловості Козикін С. М. з позиції марке-
тингового підходу визначає фармацевтичний ринок як 
сукупність існуючих і потенційних споживачів фарма-
цевтичної продукції та сукупність товарів і послуг, що 
задовольняють потреби у формаційній допомозі [5]. 

Компанія Expert SM визначає фармацевтичний ри-
нок як сукупність зацікавлених у виробництві, продажах 
та споживанні медикаментів осіб: компанії-виробники, 
дистриб’ютори, персонал аптек, лікарі, керівництво лі-
карень та безпосередньо, самі пацієнти [3].

Розглянемо визначення фармацевтичного ринку 
згідно із системним підходом. 

Провідним науковцем в галузі управління та еко-
номіки фармації, професором Максимкіною О. А. да-
ється визначення фармацевтичного ринку як відкритої 
системи, що представляє сукупність взаємопов’язаних 
складових, серед яких: структурні елементи системи –  
зовнішнє середовище; внутрішнє середовище; схема 
«вхід-вихід»; зв’язки між елементами; оточуюче середо-
вище фармацевтичної галузі [7].

Аналіз існуючих визначень фармацевтичного рин-
ку за різними підходами (системним, функціо-
нальним, економічним і маркетинговим) дозво-

ляє дійти висновку щодо їх обмеженості, оскільки вони 
не враховують особливостей та динамічних складових 
сучасного фармацевтичного ринку України. 

Тому в умовах подальшого позиціювання фарма-
цевтичного ринку України виникає об’єктивна необхід-
ність їх доповнення та переосмислення. 

На підставі узагальнення наведених літературних 
джерел [1–3, 5–9] та дослідження господарської прак-
тики сучасних фармацевтичних підприємств [10, 11] іс-
тотним є таке визначення категорії «фармацевтичний 
ринок».

Визначення 1. Фармацевтичний ринок – це склад-
на соціально-економічна багаторівнева динамічна сис-
тема з високим ступенем державного регулювання, яка 
стимулює виробництво лікарських засобів, дієтичних 
добавок, лікувальної косметики та виробів медичного 
призначення, і організацію оптових та роздрібних про-
дажів фармацевтичних товарів через аптечні мережі, 
спеціалізовані продажі та дистрибуцію для задоволення 
потреб населення.

Наслідок 1 з визначення 1. Фармацевтичний ри-
нок має підсистеми виробництва, розподілу та спожи-
вання.

До суб’єктів фармацевтичного ринку належать 
основні типи сучасних фармацевтичних підприємств 
[10] як підсистеми виробництва та розподілу. До підсис-
теми споживання належать всі категорії споживачів.

Наслідок 2 з визначення 1. Державне регулюван-
ня та управління фармацевтичним ринком здійснюється 
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за допомогою законодавчої бази та спеціальних органів 
державного контролю.

На фармацевтичному ринку України діє декілька 
типів фармацевтичних підприємств, що надає 
змогу ввести їх класифікацію, що ґрунтується 

на виділенні основних бізнес-процесів останніх. Основ-
ними бізнес-процесами сучасних вітчизняних фарма-
цевтичних підприємств є [10]: 
 розробка активних хімічних сполук; 
 виробництво фармацевтичних субстанцій; 
 виробництво готових лікарських засобів; 
 оптова реалізація через експорт та дистрибу-

цію; 
 роздрібна реалізація через власну аптечну ме-

режу.
Аналіз зв’язків, виділених бізнес-процесів, що від-

буваються на сучасних фармацевтичних підприємствах, 
дає змогу ввести їх класифікацію за бізнес-процесами. До 
типів фармацевтичних підприємств належать [10]: фар-
мацевтична виробничо-торговельна корпорація, фар- 
ма цевтичний виробничо-торговельний холдинг, фар-
мацевтичне виробничо-торговельне підприємство, ви-
роб ничо-фармацевтичне підприємство, мережа аптек, 
аптека, фармацевтичний дистриб'ютор. 

Сформулюємо визначення виділених типів фар-
мацевтичних підприємств. 

Визначення 2. Фармацевтична виробничо-торго-
вельна корпорація – це сукупність двох чи більше юри-
дичних осіб, напрямами діяльності яких є розробка ак-
тивних хімічних сполук; виробництво фармацевтичних 
субстанцій, готових лікарських засобів; їх оптова та роз-
дрібна реалізація за рахунок експорту, власної аптечної 
мережі та дистрибуцію.

Визначення 3. Фармацевтичний виробничо-тор-
го вельний холдинг – це юридична особа, що має ряд 
дочірніх підприємств, напрямами діяльності якої є 
розробка активних хімічних сполук; виробництво фар-
мацевтичних субстанцій, готових лікарських засобів; 
їх оптова та роздрібна реалізація за рахунок експорту, 
власної аптечної мережі та дистрибуцію. 

Визначення 4. Фармацевтичне виробничо-торго-
вельне підприємство – це юридична особа, напрямами 
діяльності якої є розробка активних хімічних сполук; ви-
робництво фармацевтичних субстанцій, готових лікар-
ських засобів; їх оптова та роздрібна реалізація за раху-
нок експорту, власної аптечної мережі та дистрибуцію.

Визначення 5. Виробничо-фармацевтичне під-
приємство – це юридична особа, напрямами діяльності 
якої є розробка активних хімічних сполук; виробництво 
фармацевтичних субстанцій, готових лікарських засо-
бів; їх оптова реалізація, за рахунок експорту та інших 
аптечних мереж. 

Визначення 6. Мережа аптек – це юридична осо-
ба, що містить сукупність аптек, які займаються роз-
дрібною реалізацією, працюють безпосередньо від ме-
дичних організацій або самостійно без бази у вигляді 
власного виробництва, або перебувають у власності 
компаній, чий основний бізнес не є аптечними прода-
жами. Серед них – мережі супермаркетів.

Визначення 7. Аптека – це юридична особа, що 
працює як аптечний магазин на безрецептурній та ре-
цептурній формі, при наявності рецептурної форми 
здійснює виготовлення ліків.

Визначення 8. Фармацевтичний дистриб'ютор – 
це юридична особа, що здійснює оптові та роздрібні по-
стачання до аптек та аптечних мереж, має технологію 
якісного зберігання та транспортування фармацевтич-
них товарів.

У спеціальній літературі з управління фармацев-
тичною діяльністю виділяються такі об’єкти фармацев-
тичного ринку [2, 5]: 
 фармацевтичні товари та послуги; 
 парафармацевтичні товари; 
 смаки та переваги споживачів; 
 платоспроможна потреба; 
 якість продукції, технології. 

Водночас авторами не надавалися їх визначення. 
Такі поняття, як «смаки та переваги споживачів», 

«платоспроможна потреба», «якість продукції», «техно-
логії», не потребують спеціального визначення, тому що 
вони досить повно розкриті в літературі з економічної 
теорії. Такі поняття, як «фармацевтичні товари та по-
слуги» та «парафармацевтичні товари», мають загаль-
ноприйняті визначення та регламентуються частково 
нормативними документами [4]. 

У [5] товаром фармацевтичного ринку визнача-
ється фармацевтична продукція, більшу частину якої 
складають рецептурні лікарські засоби. 

Згідно з [1] основним асортиментом аптеки є лікар-
ські засоби, що є товарами особливого значення та при-
значенням яких є збереження здоров’я населення країни. 

Слід зауважити, що у виділеному ряді об'єктів фар-
мацевтичного ринку міститься, з одного боку, 
дублювання визначень деяких понять, а з іншо-

го, – деякі поняття зовсім не розглядаються як об’єкти 
фармацевтичного ринку. 

У зв’язку з тим, що в сучасних ринкових умовах по-
стає нагальне завдання зниження зовнішніх і внутрішніх 
ризиків, особливої актуальності набуває необхідність ви-
ділення такого об’єкта фармацевтичного ринку, як дина-
мічні запаси фармацевтичних товарів. А оскільки в різні 
періоди часу запаси фармацевтичних товарів змінюють 
свою структуру та наявну кількість під впливом рин-
кових факторів, то доцільним також є виділення таких 
об’єктів фармацевтичного ринку, як динамічний асорти-
мент фармацевтичних товарів, фармацевтичні послуги, 
обов’язкові взаємодоповнюючі фармацевтичні товари.

Таким чином, наведений аналіз об’єктів фарма-
цевтичного ринку надає підстави для виділення таких 
об’єктів сучасного фармацевтичного ринку: 
 фармацевтичні товари; 
 динамічний асортимент фармацевтичних това-

рів; 
 фармацевтичні послуги; 
 обов’язкові взаємодоповнюючі фармацевтичні 

товари; 
 динамічні запаси фармацевтичних товарів. 
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Враховуючи специфіку та економічний зміст кож-
ного з об’єктів фармацевтичного ринку, істотними є такі 
визначення. 

Визначення 9. Фармацевтичні товари – це това-
ри спеціального призначення, що мають класифікаційні 
ознаки, які відрізняють їх від товарів масового спожи-
вання, та мають споживчу вартість, кінцева реалізація 
яких відбувається через аптечну мережу або аптеку.

Наслідок 1 з визначення 9. Асортимент фарма-
цевтичних товарів складається з лікарських засобів, біо-
логічно-активних добавок, лікувальної косметики, засо-
бів гігієни, виробів медичного призначення, медичного 
трикотажу, дитячих товарів, медичного обладнання, діа-
гностичних приборів, тощо.

Визначення 10. Динамічний асортимент фар-
мацевтичних товарів – це наявний асортимент фарма-
цевтичних товарів у натуральному вираженні, які пред-
ставлені в аптечній мережі для реалізації на певну дату, 
структура та кількість яких змінюється під впливом 
ринкових факторів за певний період часу.

Визначення 11. Фармацевтичні послуги – це ін-
формаційна та сервісна види підтримки процесу реалі-
зації фармацевтичних товарів, що сприяють залученню 
додаткових споживачів та збільшенню продажів і, як 
наслідок, збільшенню прибутковості фармацевтичних 
підприємств.

Наслідок 1 з визначення 11. Інформаційна під-
тримка фармацевтичних послуг включає технології збо-
ру, обробки, зберігання та надання маркетингової інфор-
мації, щодо динамічного асортименту фармацевтичних 
товарів для повного задоволення потреб споживачів. 

Наслідок 2 з визначення 11. Сервісна підтримка 
фармацевтичних послуг має призначення якісного об-
слуговування всіх категорій споживачів. Це, наприклад, 
зручність переміщення по торговельному залу, скоро-
чення часу проведення у черзі, наявність потрібного 
асортименту, зручний та якісний процес продажів, до-
даткові послуги, тощо.

Визначення 12. Обов’язкові взаємодоповнюючі 
фармацевтичні товари – це товари, які споживач купує 
при купівлі основних фармацевтичних товарів та спо-
живання яких направлено на обов’язкове зниження су-
купних негативних побічних явищ основних фармацев-
тичних товарів.

Наслідок 1 з визначення 12. Властивість взаємо-
доповнюючих фармацевтичних товарів сприяє збіль-
шенню продажів фармацевтичних товарів з їх динаміч-
ного асортименту.

Наслідок 2 з визначення 12. Маржа від реаліза-
ції взаємодоповнюючих фармацевтичних товарів може 
бути значно вищою, ніж від реалізації основного фарма-
цевтичного товару.

Визначення 13. Динамічні запаси фармацевтич-
них товарів – це фармацевтичні товари в грошовому або 
натуральному вираженні, що знаходяться на складах у 
транспортній або аптечній мережі на певну дату, струк-
тура та кількість яких змінюється під впливом ринко-
вих факторів за певний період часу.

Таким чином, на підставі аналізу та узагальнення 
літературних джерел, досліджень господарської 
практики сучасних фармацевтичних підприємств 

дано інноваційні визначення категоріям: «фармацев-
тичний ринок», «фармацевтичні товари», «динамічний 
асортимент фармацевтичних товарів», «фармацевтичні 
послуги», «обов’язкові взаємодоповнюючі фармацев-
тичні товари», «динамічні запаси фармацевтичних то-
варів», виділено основні групи об’єктів сучасного фар-
мацевтичного ринку, сформульовано визначення типів 
фармацевтичних підприємств: «фармацевтична ви роб - 
 ничо-торговельна корпорація», «фармацевтичний ви-
робничо-торговельний холдинг», «фармацевтичне ви - 
 робничо-торговельне підприємство», «виробничо-фар-
ма цевтичне підприємство», «мережа аптек», «аптека», 
«фармацевтичний дистриб'ютор» та подано їх класифі-
кацію за ознакою основні бізнес-процеси.

Уточнення характеристик об’єктів та суб’єктів фар - 
мацевтичного ринку згідно із сучасним баченням їх 
класифікаційних груп дозволяє розкрити сутність мар-
кетингоорієнтованого управління фармацевтичним під-
приємством. 

Сформульовані визначення, наслідки з них і класи-
фікація типів фармацевтичних підприємств є авторськи-
ми та складають частину аксіоматики проблем ефектив-
ного управління фармацевтичним підприємством.        
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Курдиш Р. Ф., потапова Н. А. Напрямки підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства

Метою статті є дослідження та розробка науково-теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення ефективності маркетинго-
вої діяльності підприємств. Визначено основні принципи ефективності маркетингової діяльності, обґрунтовано застосування методів оцінки ефек-
тивності маркетингу. У результаті дослідження було рекомендовано шляхи щодо покращення ефективної маркетингової діяльності підприємств. 
Отримані результати аналізу ефективності маркетингової діяльності будуть використані у подальших дослідженнях з метою виявлення резервів 
підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств молокопереробної промисловості та апробації їх на відповідних підприємствах.
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Рис.: 1. Бібл.: 8. 
Курдиш Руслан Федорович – аспірант, кафедра дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті, Вінницький національний аграрний 
університет (вул. Сонячна, 3, Вінниця, 21008, Україна)
E-mail: kurdysh@i.ua
Потапова Надія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті, Ві-
нницький національний аграрний університет (вул. Сонячна, 3, Вінниця, 21008, Україна)
E-mail: potapova.nadin@gmail.com

УДК 658.8.003.13
Курдыш Р. Ф., Потапова Н. А. Направления повышения 

эффективности управления маркетинговой деятельностью пред-
приятия

Целью статьи является исследование и разработка научно-теорети-
ческих основ и практических рекомендаций по совершенствованию 
эффективности маркетинговой деятельности предприятий. Опреде-
лены основные принципы эффективности маркетинговой деятельно-
сти, обосновано применение методов оценки эффективности марке-
тинга. В результате исследования были рекомендованы меры по улуч-
шению эффективной маркетинговой деятельности предприятий. 
Полученные результаты анализа эффективности маркетинговой 
деятельности будут использованы в дальнейших исследованиях с це-
лью выявления резервов повышения эффективности маркетинговой 
деятельности предприятий молокоперерабатывающей промышлен-
ности, а также апробации их на соответствующих предприятиях.
Ключевые слова: эффективность управления, критерии экономической 
эффективности, результативности маркетинговой деятельности.
Рис.: 1. Библ.: 8. 
Курдыш Руслан Федорович – аспирант, кафедра консультирования и 
информационных технологий в менеджменте, Винницкий националь-
ный аграрный университет (ул. Солнечная, 3, Винница, 21008, Украина)
E-mail: kurdysh@i.ua
Потапова Надежда Анатольевна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры консультирования и информационных технологий 
в менеджменте, Винницкий национальный аграрный университет  
(ул. Солнечная, 3, Винница, 21008, Украина)
E-mail: potapova.nadin@gmail.com

UDC 658.8.003.13
Kurdysh R. F., Potapova N. A. Directions of Improving the Efficiency  

of Management of the Marketing Activity of Enterprise
The article is aimed at research and development of both the scientific-the-
oretical foundations and the practical recommendations for improving the 
efficiency of the marketing activities of enterprises. The basic principles of 
the efficiency of marketing activities have been determined, application of 
methods for evaluation of the marketing efficiency has been substantiated. 
As result of the research, measures to improve the effective marketing activi-
ties of enterprises have been recommended. The findings of the analysis of 
the efficiency of marketing activities will be used for further research, with 
a view to identifying reserves for increasing the efficiency of marketing ac-
tivities of the enterprises in the dairy industry, as well as testing them at the 
relevant enterprises.
Keywords: efficiency of management, criteria of economic efficiency, perfor-
mance of marketing activity.
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