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Оптимальна організація системи фармацевтичної дистрибуції 
є важливою умовою створення в Україні ефективної системи 
лікарського забезпечення. Дистрибуція у фармації – це діяльність, 
пов’язана із закупівлею, зберіганням, постачанням або експортом 
фармацевтичної продукції.

Особлива роль фармацевтичної дистрибуції полягає у тому, 
що виробник не здійснює прямих поставок лікарських засобів (ЛЗ) 
кінцевим споживачам, тому дистриб’ютори є тим важливим еле-
ментом фармацевтичних ланцюгів, від ритмічної роботи яких зале-
жать фізична та часова доступність лікарських засобів для насе-
лення.

Діяльність вітчизняних дистриб’юторів на фармацевтичному 
ринку відрізняється високим рівнем складності та відповідальнос-
ті. Це, з одного боку, пов’язане із специфікою ЛЗ як товару, оскіль-
ки існує багато обмежень, пов’язаних із специфічними вимогами 
до їх зберігання, транспортування, складування, документально-
го супроводу тощо. З іншого боку, існує певний конфлікт цілей 
в процесі розподілу ЛЗ: на фоні тенденції зростання витрат на 
дистрибуцію компанії намагаються скорочувати запаси фарма-
цевтичної продукції, але це, в свою чергу, пов’язано із ризиком 
скорочення обсягів продажів і зниження лояльності клієнтів. 

За висновками експертів, сьогодні у вітчизняних аптеках 
в середньому відсутні близько 10–20% затребуваних номенклатур-
них позицій, при цьому відсоток надлишкових запасів досягає 
25–30%. Причиною подібних ситуацій є, з одного боку, неможли-
вість фармвиробників негайно відвантажувати 5–10% своєї про-
дукції, а, з іншого – дистриб’ютори щоденно відмовляють аптекам 
в постачанні 20–30% асортименту. Таким чином, все вищенаведе-
не обумовлює актуальність проблеми розробки і впровадження 
наукових підходів до управління запасами в процесі розподілу 
фармацевтичної продукції. 

Вчені різних економічних шкіл по різному ставляться до питан-
ня формування та управління запасами. Японські, американські 
та англійські вчені додержуються думки, що треба взагалі [1] від-
мовитися від створення запасів. Дослідження праць українських 
та російських науковців щодо необхідності формування запасів, 

як на промислових підприємствах, так і у оптово-роздрібній ланці, 
висвітлив наступне: 

– на сучасному етапі розвитку економіки України створення 
запасів є необхідною умовою ритмічного функціонування 
будь-якого підприємства і своєчасного задоволення попи-
ту споживачів;

– на вибір моделі та інструментів управління запасами впли-
вають взаємини між партнерами, рівень конкуренції в галу-
зі, кількість і виробнича потужність постачальників, органі-
заційні та технологічні особливості компаній галузі та інше; 

– основна мета управління запасами – зведення запасів 
до мінімуму і, відповідно, зменшення іммобілізації грошових 
коштів, вкладених в запаси;

– управління запасами на виробничих підприємствах 
та в оптово-роздрібній ланці має певні особливості.

Питання щодо впровадження логістичних підходів в діяльність 
суб’єктів фармацевтичному ринку досліджувалися в роботах 
Громовика Б.П., Гудзенка О.П., Мнушко З.Н., Посилкіноі О.В., 
Толочка В.М., Трохимчука В.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Дорохової Л.П., 
Горбунової О.Ю., Куценка С.О., Хромих А.Г. та інших. 

Але поза увагою фахівців залишилися питання щодо впрова-
дження логістичних технологій та інструментів в управління запаса-
ми фармацевтичної продукції в оптово-роздрібній ланці фармації. 

Мета дослідження. Мета дослідження. Враховуючи специфіку фармацевтичного 
ринку, широкий асортимент ЛЗ, сезонний характер попиту на них, 
недостатню точність прогнозування попиту і необхідність безпере-
бійного забезпечення населення якісними і доступними за ціною 
ЛЗ, актуальною і своєчасною стає проблема розробки логістич-
ної концепції управління запасами фармацевтичної продукції 
у процесі їх розподілу. 

Матеріали та методи дослідження

Результати дослідження базувалися на використанні методів 
та прийомів експертного опитування, структурування, сходження 
від загального до локального.

Резюме
У статті проаналізовані причини, що викликають проблеми в управлінні запасами у фармацев-

тичній дистрибуції. Надано визначення дефініції «логістизація управління запасами у фармацевтич-
ній дистрибуції». Розроблено алгоритм логістизації управління запасами у фармацевтичній дис-
трибуції. Обґрунтовано основні характеристики і параметри логістичної системи управління запа-
сами у фармацевтичній дистрибуції.
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Результати та їх обговорення

Запаси – це досить вагома частина активів фармацевтичних 
компаній, і від ефективності їх використання залежать результатив-
ність діяльності всіх суб’єктів фармацевтичного ринку та рівень 
задоволення потреб споживачів. Запаси створюються у всіх 
ланках фармацевтичного ланцюга (рис. 1). 

Особливої уваги потребує проблема управління запасами 
у процесі розподілу фармацевтичної продукції, що обумовлена 
наступними причинами:

– неможливістю допущення відсутності необхідних ЛЗ і важ-
ливістю безперебійного забезпечення споживачів потріб-
ними препаратами в належному обсязі із гарантією їх 
якості. Саме дистриб’ютори забезпечують виконання цих 
основних завдань фармацевтичної логістики;

– складно прогнозований і сезонний характер попиту на 
фармацевтичну продукцію;

– наявність часового розриву між різкою зміною попиту на 
певні групи ЛЗ (внаслідок епідемій та інших форс-мажорних 
обставин) і можливістю виробників миттєво його задоволь-
нити, що потребує створення страхових запасів;

– високою витратоємністю процесу управління запасами 
саме в цій ланці фармації – витрати на управління запаса-
ми у фармацевтичній дистрибуції складають до 50% всіх 
витрат.

Традиційно в управлінні запасами більшість вітчизняних 
дистриб’юторів застосовують підхід, оснований на функціональній 

спеціалізації управління. Він припускає виконання функціональних 
обов’язків з управління запасами відособленими ланками: поста-
чальники, перевізники, склади та ін. Характеристика традиційно-
го підходу до управління запасами у фармацевтичній дистрибуції 
наведена у таблиці 1. 

Але слід зауважити, що досягнення фармацевтичними компа-
ніями необхідного рівня ефективної діяльності має важливе зна-
чення лише у короткостроковий період. І до недавнього минулого 
цей факт був вагомою складовою їх конкурентоспроможності. 
В останній час же у фармації цінові методи конкурентної боротьби 
поступилися методам неціновим. Серед них є надання унікальних, 
у порівнянні з конкурентами, послуг із задоволення потреб спо-
живачів. До таких послуг можна віднести: наявність необхідного 
асортименту фармацевтичної продукції, терміновість виконання 
замовлень, надійність виконання замовлень, належний інформа-
ційний і документальний супровід виконання замовлень тощо. 
Надання вказаних послуг у повному обсязі можливе лише при 
забезпеченні належного рівня управління товарними запасами 
в оптово-роздрібній мережі. Але, на сьогоднішній день наданню 
таких послуг у повному обсязі вітчизняними фармацевтичним 
дистриб’юторами перешкоджає низка чинників. З метою їх визна-
чення був проведений експертний аналіз за наступною методикою.

Етап 1. Етап 1. Формування цілей експертного опитування та розроб-
ка відповідної анкети. Мета опитування – виявлення чинників (при-
чин), що перешкоджають належному управлінню запасами в опто-
вій ланці фармацевтичної галузі та визначення їх значущості.

Етап 2. Етап 2. Формування правил проведення експертного опиту-
вання. Збір інформації виконувався методом стандартизованого 
експертного опитування.

Етап 3. Етап 3. Формування експертних груп. Була сформована група 
експертів, до якої увійшли представники наукової сфери та прак-
тичної фармації.

Етап 4. Етап 4. Вибір способу оцінки ступеня компетентності експертів 
та встановлення чисельності експертної групи. Оцінка ступеня 
компетентності експертів проводилася з урахуванням наукового 
та практичного досвіду роботи за наступними параметрами: 
термін роботи у фармацевтичній галузі; для представників науко-
вої сфери – кількість наукових праць з досліджуваної теми; для 
представників практичної сфери – стаж роботи у сфері розподілу 
фармацевтичної продукції. 

Мінімально необхідну чисельність фахівців, які повинні бути 
включені до складу експертної групи, розраховували за фор-
мулою [3]:  

,

Рис. 1. Класифікація запасів за етапами руху потоків фармацевтичної продукції 
Доопрацьовано за джерелом [2]

Таблиця 1. Характеристика традиційного підходу до управління запаса-
ми у фармацевтичній дистрибуції

Ознака Характеристика показника

Витрати Найменші витрати 

Запаси Значні обсяги запасів, надання цінових знижок, 
створення страхових запасів

Індивідуальність виконання 
замовлень

Відносно тривалі періоди реалізації замовлень, 
обмежена індивідуальність виконання замовлень

Транспортування Економія на транспортних витратах

Кількість постачальників
Значна кількість постачальників – відсутність 
взаємної мотивації щодо прискорення обороту 
фармацевтичної продукції

Комунікації з постачаль-
никами 

Обмежений обмін інформацією, суворий вза-
ємний контроль

Резюме
Діяльність сконцентрована на економії витрат, 
на прискоренні обігу запасів і на зростанні при-
бутковості діяльності компанії 

Незавершене 
виробництво

На центральних 
складах ОФК

На регіональних 
складах ОФК

Виробничі

На митних 
складах

Готова 
продукція

У розподільчих 
центрах аптечних 

мереж

Транспортні

У аптечних 
закладах

У закладах 
охорони 
здоров’я

Транспортні

Запаси у сфері виробництва

В оптовій ланці В роздрібній 
ланці

Запаси у сфері обігу
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, де Ki  – компетентність i-того експерта; Kmax – макси-
мально можлива компетентність одного експерта за 
шкалою, що використовується; nmax – максимально мож-
лива чисельність групи експертів:  

. 

Для оцінки компетентності експертів використовуєть-
ся шкала від 1 до 5. Розрахована мінімально необхідна 
чисельність експертів дорівнює 82 особи. 

Етап 5. Етап 5. Формування правил обробки думок експер-
тів. В якості показників, що оцінюють збіг думок експертів, 
використовували коефіцієнт конкордації і критерій 
Пірсона. Експертами були визначені наступні чинники 
(причини), які перешкоджають належному наданню 
послуг споживачам ОФК:

– низький рівень алгоритмізації управління запаса-
ми в оптовій ланці;

– відсутність чітко формалізованої системи управ-
ління запасами;

– недостатнє розуміння з боку керівництва всієї 
важливості оптимізації роботи з управління запа-
сами;

– високий рівень помилок при прогнозуванні потреби 
в запасах;

– недостатнє методичне забезпечення процесу 
управління запасами;

– відсутність у компаній чітко сформульова-
ної логістичної стратегії управління запа-
сами;

– недостатній рівень інформаційної під-
тримки управління запасами компаній;

Рис. 2. Діаграма Парето чинників (причин), що перешкоджають належному управ-
лінню запасами у фармацевтичній дистрибуції

Примітка: де 1 – низький рівень алгоритмізації управління запасами в оптовій ланці; 2 – 
відсутність чітко формалізованої системи управління запасами; 3 – недостатнє методичне 
забезпечення процесу управління запасами; 4 – високий рівень помилок при прогнозуванні 
потреби в запасах; 5 – недостатнє нерозуміння з боку керівництва всієї важливості оптиміза-
ції роботи з управління запасами; 6 – відсутність у компаній чітко сформульованої логістичної 
стратегії управління запасами; 7 – недостатність обігових коштів у компаній; 8 – зниження 
цінової доступності імпортованих ЛЗ; 9 – незадовільний фінансовий стан клієнтів; 10 – незба-
лансоване державне регулювання фармацевтичного ринку; 11 – недостатній рівень інфор-
маційної підтримки управління запасами компаній; 12 – недостатній рівень організаційного 
забезпечення управління запасами; 13 – недостатність кваліфікованих фахівців з логістики.

Рис. 3. Алгоритм логістизації управління запасами 
у фармацевтичній дистрибуції

Таблиця 2. Загальна характеристика логістичної системи управління запасами у фармацев-
тичній дистрибуції

Складові системи управ-
ління запасами фарма-

цевтичної продукції 
Характеристика 

Мета Своєчасне задоволення потреб споживачів у необхідних, доступ-
них та якісних засобах при оптимальному рівні витрат

Предмет Запаси ЛЗ та виробів медичного призначення

Умови побудови Забезпечення збалансованості і гармонізація всіх логістичних про-
цесів, пов’язаних із розподілом фармацевтичної продукції

Особливість Витягуюча система управління потоками фармацевтичної продукції

Підхід до управління Процесно-інтегрований 

Функції системи управління 
запасами

• Прогнозування потреби у фармацевтичній продукції;
• планування запасів на складі;
• формування і підтримка необхідного рівня запасів;
• належне зберігання запасів;
• забезпечення умов для належного формування запасів ЛЗ в 
аптечних закладах і закладах охорони здоров’я 

Зв’язки з партнерами Прямі (матеріальні), зворотні (інформаційні)

Методи управління Економічні, економіко-математичні

Інструменти управління АВС-аналіз, XYZ-аналіз, VEN-аналіз, FRM-аналіз

Властивості системи Адаптивність, емерджентність, синергізм, цілісність

Тип системи За взаємодією із зовнішнім середовищем: відкрита
За характером розвитку: активна – та, що розвивається

Основні параметри 
ефективності

• Високий рівень логістичного обслуговування клієнтів, гнучкість 
реагування на їх потреби;
• асортиментна доступність фармацевтичної продукції;
• часова доступність фармацевтичної продукції;
• збереження якості фармацевтичної продукції;
• оптимізація логістичних витрат

Конкурентні переваги
Високий рівень логістичного обслуговування клієнтів забезпечується 
не за рахунок накопичення запасів, а завдяки інтеграції і регламен-
тації бізнес-процесів, пов’язаних з управлінням запасами
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– недостатній рівень організаційного забезпечення управ-
ління запасами;

– недостатність кваліфікованих фахівців з логістики;
– недостатність обігових коштів у компаній;
– незадовільний фінансовий стан клієнтів;
– зниження цінової доступності імпортованих ЛЗ;
– незбалансоване державне регулювання фармацевтично-

го ринку.
Значущість параметра визначається коефіцієнтом вагомості 

та розраховується за формулою [3]:  

,

де Xij – ранг i-го об’єкта, призначений j- м експертом; n – кіль-
кість чинників; m – кількість експертів.

Ранг i-го об’єкта присвоюється чиннику (причині) під час ран-
жирування. 

Етап 6. Етап 6. Обчислення експертних узагальнених оцінок і визна-
чення ступеня погодженості думок експертів. 

З проведеної експертної оцінки можна зробити висновки: 
Не дивлячись на деякі розходження в оцінці представниками 

наукової та практичної сфер значущості чинників, що перешко-
джають належному управлінню запасами у процесі розподілу 
фармацевтичної продукції, оцінка узгодженості думок експертів 
(коефіцієнт конкордації) має досить високий рівень – 0,87. 

З метою виявлення найбільш значущих чинників застосовано 
діаграму Парето (рис. 2). Згідно з правилом Парето «20/80», інтер-
претація якого – 20% зусиль забезпечують 80% результату, та наве-
деною діаграмою, з метою організації належного логістичного 
обслуговування споживачів вітчизняним ОФК першочергово необ-
хідно вирішити наступні питання: 

1.  Обґрунтувати та впровадити логістичну модель управління 
запасами.

2.  Розробити належне методичне забезпечення процесу 
управління запасами.

3.  Удосконалити методику прогнозування потреби в запасах.
Перелічені завдання можуть бути вирішені тільки завдяки логіс-

тизації управління запасами у фармацевтичній дистрибуції. Під 
логістизацією управління запасами пропонується розуміти засто-
сування логістичного підходу (технологій, інструментів) до управ-
ління запасами з метою своєчасного задоволення потреб спо-
живачів у необхідних, доступних та якісних ЛЗ при оптимальному 
рівні витрат.

Реалізацію логістичної концепції управління запасами фарма-
цевтичної продукції в ОФК пропонується здійснювати за алгорит-
мом, наведеним на рисунку 3. 

Головними умовами застосування логістичного підходу є про-
цесна спеціалізація управління, регламентація бізнес-процесів, 
пов’язаних зі створенням і обслуговуванням запасів в межах фар-
мацевтичних ланцюгів, їх збалансованість і прозорість. 

Основні характеристики логістичної системи управління запа-
сами у фармацевтичній дистрибуції наведені у таблиці 2.

Висновки 

1.  У роботі  досліджені причини, які обумовлюють особливу зна-
чимість ефективного управління запасами в оптовій ланці 
фармації. Наведена класифікація запасів за етапами руху 
фармацевтичних потоків.

2.  Визначені основні риси традиційного підходу до управління 
запасами у фармацевтичній дистрибуції, який заснований на 
функціональній спеціалізації управління.

3.  Із залученням експертів проаналізовані чинники, які сьогодні 
перешкоджають ефективному управлінню запасами у фар-
мацевтичній дистрибуції.

4.  Визначено сутність категорії «логістизація управління запаса-
ми» у фармації, запропоновано алгоритм логістизації управ-
ління запасами у фармацевтичній дистрибуції.

5.  Обґрунтовані основні характеристики і параметри логістичної 
системи управління запасами у фармацевтичній дистрибуції.

6.  Перспективним напрямком подальших досліджень є побудо-
ва процесної моделі управління запасами у фармацевтичній 
дистрибуції, адаптованої до вимог належних практик GDP і 
GSP та міжнародних стандартів якості ISO, що спрямоване на 
підвищення регламентації і ефективності управління запасами. 
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Резюме 
Методические подходы к логистизации управления 
запасами в фармацевтической дистрибуции
Ю.Э. Новицкая, О.В. Посылкина, В.Г. Котлярова

Национальный фармацевтический университет

В статье проанализированы причины, которые вызывают проблемы 
в управлении запасами в фармацевтической дистрибуции. Предоставлено 
определение дефиниции «логистизация управления запасами в фарма-
цевтической дистрибуции». Разработан алгоритм логистизации управления 
запасами в фармацевтической дистрибуции. Обоснованы основные 
характеристики и параметры логистической системы управления запаса-
ми в фармацевтической дистрибуции.

Ключевые слова:Ключевые слова: логистизация управления запасами, потребности 
потребителей, процессная модель

Summary
Methodical Fitting for Logistization Managements 
by Supplies in Pharmaceutical Distribution
Yu.  Novitskaya , O. Posilkina, V. Kotlarova

National University of Pharmacy

In the article the reasons were analysed that cause problems in a manage-
ment by supplies in pharmaceutical distribution. Determination of definition is 
given for "logistization management by supplies in pharmaceutical distribution". 
The algorithm of logistization management is worked out by supplies in phar-
maceutical distribution. Basic descriptions and parameters of logistic control 
system are reasonable by supplies in pharmaceutical distribution.

Key words: Key words: logistization managements by supplies, necessities of 
consumers, process model


