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Методичний підхід до оцінки ефективності
функціонування системи маркетингової
логістики на фармацевтичних підприємствах

Мета і завдання: розробка методичного підходу до оцінки ефективності функціонування системи маркетингової логістики в умовах фармацевтичного підприємства.
Матеріали та методи: застосовувалися методи аналізу та синтезу, узагальнення та економікоматематичні.
Результати та їх обговорення. Проаналізовано питання управління фармацевтичними підприємствами та визначено невирішені проблеми. Досліджено методи оцінки ефективності функціонування системи логістичної логістики. Визначено, що логістичний ланцюг у фармацевтичному секторі спрямований на зміну способу взаємодії партнерів у логістичних процесах. Вивчено витрати,
пов’язані з маркетинговою логістикою фармацевтичного підприємства. Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності функціонування системи маркетингової логістики фармацевтичного підприємства. Запропоновано підхід до розрахунку ефекту від створення системи маркетингової логістики на фармацевтичному підприємстві та витрат, пов’язаних з його логістичною
діяльністю. Сформовано умови створення системи маркетингової логістики на фармацевтичному
підприємстві. Наведено переваги упровадження сучасної системи маркетингової логістики в умовах фармацевтичного підприємства.
Висновки. Запропонований методичний підхід до оцінки ефективності функціонування системи маркетингової логістики в умовах фармацевтичного підприємства має безсумнівні переваги:
він володіє певною гнучкістю, дозволяє враховувати різні чинники, що характеризують особливості функціонування кожного окремого підрозділу логістичної системи (як внутрішні, так і зовнішні),
і проводити порівняння варіантів створюваної або удосконалюваної логістичної системи (з погляду структури, складу і режимів функціонування).
Ключові слова: маркетингова логістика; система; методичний підхід; оцінка; фармацевтичне
підприємство.
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Aim. To develop the methodological approach to assessing the effectiveness of the marketing logistics
system functioning at a pharmaceutical enterprise.
Materials and methods. The methods used in the study include methods of analysis and synthesis,
generalization, as well as economic and mathematical ones.
Results. The management issues of pharmaceutical enterprises have been analyzed, and the unresolved
problems of the issue under research have been determined. Methods for assessing the effectiveness of the
logistics system functioning have been studied. It has been determined that the logistics chain in the pharmaceutical sector is aimed at changing the way partners interact in logistics processes. The costs associated
with the marketing logistics of a pharmaceutical company have been studied. The methodical approach to
assessing the effectiveness of the marketing logistics system functioning at a pharmaceutical company has
been proposed. The approach to calculating the effect of creating a marketing logistics system at a pharmaceutical company and the costs associated with its logistics activities has been proposed. Conditions for
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creating the marketing logistics system at a pharmaceutical enterprise have been formed. The advantages
of introduction of the modern marketing logistics system in conditions of the pharmaceutical enterprise
are given.
Conclusions. The methodological approach proposed to assessing the effectiveness of the marketing logistics system at a pharmaceutical enterprise has undoubtful advantages: it has a certain flexibility,
allows you to take into account various factors characterizing the functioning of each separate division of
the logistics system (both internal and external), and compare the options for the created or an improved
logistic system (in terms of structure, composition and modes of operation).
Key words: marketing logistics; system; methodical approach; estimation; pharmaceutical enterprise.
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Методический подход к оценке эффективности функционирования системы
маркетинговой логистики на фармацевтических предприятиях

Цель и задачи: разработка методического подхода к оценке эффективности функционирования системы маркетинговой логистики в условиях фармацевтического предприятия.
Материалы и методы: были использованы методы анализа и синтеза, обобщения и экономико-математические.
Результаты и их обсуждение. Проанализированы вопросы управления фармацевтическими
предприятиями и определены нерешенные проблемы. Исследованы методы оценки эффективности функционирования системы логистической логистики. Определено, что логистическая цепь
в фармацевтическом секторе направлена на изменение способа взаимодействия партнеров в логистических процессах. Изучены расходы, связанные с маркетинговой логистикой фармацевтического предприятия. Предложен методический подход к оценке эффективности функционирования
системы маркетинговой логистики фармацевтического предприятия. Предложен подход к расчету
эффекта от создания системы маркетинговой логистики на фармацевтическом предприятии и расходов, связанных с его логистической деятельностью. Сформированы условия создания системы
маркетинговой логистики на фармацевтическом предприятии. Приведены преимущества внедрения современной системы маркетинговой логистики в условиях фармацевтического предприятия.
Выводы. Предложенный методический подход к оценке эффективности функционирования системы маркетинговой логистики в условиях фармацевтического предприятия имеет несомненные
преимущества: он обладает определенной гибкостью, позволяет учитывать различные факторы,
характеризующие особенности функционирования каждого отдельного подразделения логистической системы (как внутренние, так и внешние), и проводить сравнение вариантов создаваемой
или усовершенствованной логистической системы (с точки зрения структуры, состава и режимов
функционирования).
Ключевые слова: маркетинговая логистика; система; методический подход; оценка; фармацевтическое предприятие.

Постанова проблеми. Управління фармацевтичними підприємствами в умовах сьогодення є складним та багатомірним процесом, який вимагає від менеджменту компаній використання сучасних підходів до
комплексної організації господарсько-підприємницької діяльності.
У сучасних умовах логістика, як науковий напрямок, набуває все більш широкого
визнання як з боку наукової спільноти, так
і з боку практиків. Концепція логістики передбачає більш ефективний шлях нормалізації розвитку виробничо-господарської
діяльності в ринкових умовах та її застосування в плануванні, організації і контролі виробничо-господарської діяльності є новим якісним рівнем у розумінні і практичному здійсненні системного підходу до
управління економічними процесами та
явищами.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням управління фармацевтичними підприємствами приділено велику увагу з боку наукової спільноти. Слід виділити наукові публікації таких учених: І. Бондарєва [1],
Б. Громовик [2], З. Мнушко [3], А. Немченко [4],
І. Пестун [5], Я. Радиш [6] та ін. Значення застосування маркетингової логістики в управлінні діяльності підприємств висвітлено у
працях І. Неурова [7], Н. Чухрай [8], М. Кристофера [9], Г. Плахути [10] та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Сьогодні особливої уваги потребує використання сучасних
методів оцінки ефективності функціонування системи маркетингової логістики та їх
адаптація до діяльності фармацевтичних
підприємств.
Мета і завдання: розробка методичного підходу до оцінки ефективності

Організаційні та соціально-економічні засади фармацевтичної діяльності
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функціонування системи маркетингової логістики в умовах фармацевтичного підприємства.
Матеріали та методи: застосовувалися
методи аналізу та синтезу, узагальнення та
економіко-математичні.
Результати та їх обговорення. Логістична діяльність носить інтегрований характер і охоплює всі процеси від моменту виникнення потреби у фармацевтичній продукції до моменту її задоволення. Тому організацію логістичних процесів підприємства доцільно визначити як інтегровану систему з просування фармацевтичної продукції і супутніх потоків від джерела виникнення до кінцевого споживача з метою досягнення максимальної ефективності діяльності підприємства [11].
Сьогодні фармацевтичні підприємства
здійснюють свою фінансово-господарську
діяльність в умовах ринкового середовища,
яке постійно змінюється. Також не можна
не брати до уваги постійні внутрішні зміни
на підприємствах, які відбуваються через
вплив як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.
Тобто очевидно, що фармацевтичним підприємствам необхідно постійно пристосовуватися до таких змін. Це означає, що для
свого комерційного успіху підприємство має
не просто добре функціонувати, а й бути
адаптованою системою, що розвивається
з урахуванням як внутрішньої характеристики, так і взаємодії із зовнішнім середовищем
і реагує на ці зміни оптимальним чином.
Сьогодні логістичні процеси повністю
включені до ланцюга створення вартості
продукції і мають значний вплив на всі інші
підсистеми.
Логістичний ланцюг у фармацевтичному секторі спрямований на зміну способу
взаємодії партнерів у логістичних процесах,
зокрема:
• скорочення кількості логістичних провайдерів;
• значення дотримання безпеки і якості
постачання активних фармацевтичних
інгредієнтів;
• потреба в забезпеченні максимально
щільної взаємодії між партнерами;
• максимізація гнучкості та комунікативності з партнерами;
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•

постійне підвищення вимог до режимів
транспортування і зберігання готових
лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів.
На наш погляд, найбільший ефект у забезпеченні конкурентної переваги фармацевтичних підприємства на ринку буде досягнуто при інтеграції маркетингу і логістики,
оскільки взаємодія маркетингу, як концепції
управління, орієнтованої на ринок, і логістики, як концепції управління, орієнтованої на
потік, створює можливості підвищення товарної й інформаційної корисності і цінності
товарів, що оцінюються споживачем [12].
Основою процесів управління логістичними системами, зокрема і на фармацевтичних підприємствах, є використання методу
залучення окремих взаємопов’язаних елементів до інтегрованого процесу. При цьому особливу увагу необхідно приділяти запобіганню нераціональних втрат усіх видів наявних ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових тощо).
Але, на жаль, більшість українських
фармацевтичних підприємств дотепер мають організацію всіх процесів за традиційною функціональною ознакою і не завжди
враховують додаткові ефекти від логістики, зокрема можливості скорочення втрат.
Сучасна система маркетингової логістики в умовах фармацевтичного підприємства передбачає організацію збутового процесу, що дозволяє мінімізувати втрати, які
виникають унаслідок:
• присутності в реалізованій продукції виробничого браку, внаслідок чого клієнт повертає продукцію або вимагає її замінити;
• відмов клієнтів від вже відправленої продукції або повернення її через невідповідну якість або невиконання підприємством умов терміну поставки;
• виплат неустойок, які підприємство змушене сплачувати при невиконанні зобов’язань;
• часткових втрат продукції при транспортуванні, якщо упаковка й умови транспортування не забезпечують її належної безпеки;
• недоотриманого прибутку, який був би
отриманий фармацевтичним підприємством від реалізації готових лікарських
засобів, що зберігаються на його складах.
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Тобто оцінка системи маркетингової логістики має велике значення, оскільки потребує значних витрат, пов’язаних:
• із витратами на транспортування готових лікарських засобів і активних фармацевтичних інгредієнтів;
• із витратами на зберігання готових лікарських засобів і активних фармацевтичних інгредієнтів, що знаходяться на
складах фармацевтичного підприємства;
• із маркетинговими витратами, які складаються з витрат на маркетингові дослідження, рекламу, просування лікарських засобів, стимулювання попиту;
• із витратами на збільшення обсягів виробництва і витратами, пов’язаними
з освоєнням нових лікарських засобів.
У загальному вигляді ефект від створення системи маркетингової логістики на фармацевтичному підприємстві (Е) запропоновано оцінювати таким чином: E = DC + DL – CML,
де DC – зниження витрат підприємства, що
використовує у своїй закупівельно-збутовій діяльності концепцію інтеграції маркетингу і логістики; DL – зниження втрат
прибутку фармацевтичного підприємства;
CML – сума витрат на створення системи маркетингової логістики та величини, на яку
збільшуються витрати на управління такою
системою.
Зниження витрат фармацевтичного підприємства, що використовує у своїй закупівельно-збутовій діяльності концепцію інтеграції маркетингу і логістики, (DC) авторами запропоновано знаходити як:
DC = DCтр + DCзбер. + DCмарк. + DCнов., де DCтр –
зниження витрат на транспортування
за-вдяки більш ефективній організації;
DCзбер. – скорочення витрат на зберігання
лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів; DCмарк. – скорочення маркетингових витрат на вивчення і стимулювання попиту завдяки співпраці з постачальниками та партнерами; DCнов. – зниження
витрат, пов’язаних зі збільшенням обсягів
виробництва й упровадження нових лікарських засобів.
Зі свого боку, зниження втрат прибутку
фармацевтичного підприємства (DL) авторами рекомендовано обчислювати за формулою: DL = DLн п + DLб + DLр + DLнс + DLтр,
де DLн п – скорочення втрат прибутку від
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нереалізованих лікарських засобів, що зберігаються на складі фармацевтичного підприємства; DLб – зменшення втрат прибутку, що виникають унаслідок наявності виробничого браку завдяки посиленню контролю якості продукції; DLр – зниження втрат
прибутку, пов’язаних із несвоєчасною реакцією на зміну попиту завдяки своєчасному
оперативному вивченню і прогнозуванню
певних змін; DLнс – зниження втрат прибутку, пов’язаних з виплатою неустойок за недотримання умов договорів поставки внаслідок узгодження і стикування за термінами підпроцесів логістичного ланцюга;
DLтр – зниження втрат прибутку, що виникають унаслідок часткових втрат якості лікарських засобів при транспортуванні.
Витрати на створення системи маркетингової логістики та на її управління (CМЛ),
на думку авторів, доцільно записати у такому вигляді: CМЛ = Cупр. + Скоорд. + Сконт. + Сорг.,
де Cупр. – витрати на управління логістичною системою; Скоорд. – витрати на координацію дій елементів логістичної системи;
Сконт. – витрати, пов’язані з налагодженням
із постачальниками контактів для співпраці; Сорг. – витрати на створення системи маркетингової логістики і трансформацію її організаційної структури, пов’язані із включенням додаткових елементів до системи
(будівництво або оренда додаткових складів, завоювання нових ринків, освоєння нових каналів збуту або постачання та ін.) або
виключення з неї.
Такий методичний підхід буде корисним
для оцінки ефективності функціонування
системи маркетингової логістики на фармацевтичному підприємстві тоді, коли необхідно оцінити ефекти від включення того
чи іншого елемента до логістичної мережі.
Потім, спираючись на отриманий результат,
можна зробити попередній висновок про
доцільність того чи іншого варіанта побудови логістичної мережі.
Створення системи маркетингової логістики на фармацевтичному підприємстві в цьому разі буде економічно виправдано, якщо буде виконано співвідношення:
CМЛ < DC + DL.
Але, крім цього, для максимально повного урахування інтересів фармацевтичного підприємства і споживачів при аналізі
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економічної ефективності створюваної чи
удосконалюваної логістичної системи необхідно використовувати систему певних
критеріїв, які відображають різні ефекти
використання маркетингу та логістики.
Висновки. Запропонований методичний
підхід до оцінки ефективності функціонування системи маркетингової логістики в
умовах фармацевтичного підприємства має
безсумнівні переваги: він володіє певною
гнучкістю, дозволяє враховувати різні
чинники, що характеризують особливості

ISSN 2413-6085 (Print)

функціонування кожного окремого підрозділу логістичної системи (як внутрішні, так
і зовнішні), і проводити порівняння варіантів створюваної або удосконалюваної логістичної системи (з погляду структури,
складу і режимів функціонування).
Перспективою подальших досліджень
має стати дослідження чинників впливу
на управління підприємствами фармацевтичного сектора на засадах маркетингової
логістики.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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