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ють на розвиток фармацевтичного ринку, підвищення 
обсягів збуту. Доведено, що найбільш актуальним на-
прямом є запровадження програм лояльності. Дослі-
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Постановка проблеми. Діяльність підприємств різних 
сфер національного господарства в сучасних умовах ринку 
вимагають застосування сучасних підходів до ведення бізнесу 
та розроблення комплексних стратегій функціонування та роз-
витку. Найбільше значення у цьому аспекті мають боротьба за 
клієнтів, максимальне врахування їх запитів та потреб, заво-
ювання високого рівня їх лояльності. Досить актуальними ці 
проблеми є у фармацевтичній сфері, яка нині переживає значні 
зміни та трансформації в напрямі наближення до кінцевого 
споживача, передусім за рахунок запровадження урядової про-
грами «Доступні ліки».

Фармацевтична галузь є інтегрованою сферою підпри-
ємницької діяльності, що пов’язана зі створенням і реаліза-
цією лікарських засобів та задоволенням потреб клієнтів, 
спрямована на отримання прибутку. Фармацевтична галузь 
є структурованою, являє собою сукупність фармацевтичних 
підприємств, наукових установ, лабораторій, аптечних мереж, 
регулюючих органів, метою діяльності яких є виробництво, 
зберігання та розповсюдження лікарських засобів та виробів 
медичного призначення для належного забезпечення меди-
ко-профілактичних закладів і населення якісними та доступ-
ними лікарськими засобами задля збереження і підтримання 
його здоров’я [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
проблеми розвитку фармацевтичного ринку присвячено нау-
кові праці вітчизняних науковців І.В. Пестуна, З.М. Мнушко, 
Н.М. Дихтярьова, Д.В. Карамишева [2–4] та ін. В їхніх публі-
каціях висвітлюються актуальні питання щодо інвестицій-
но-інноваційного розвитку фармацевтичної галузі України. 
Питання оптимізації збутової діяльності підприємств фар-
мацевтичної галузі як пріоритетного напряму підвищення 
їх ефективності досліджувалися в роботах О.М. Вороніної 
[5], З.М. Мнушко [6], Б.П. Громовик [7], А.С. Немченко, 
О.В. Посилкіна [8] та ін.

Про актуальність запровадження сучасних маркетин-
гових підходів та технологій в умовах ведення конкурент-
ної боротьби вітчизняних фармацевтичних виробників, у 
тому числі з іноземними виробниками, наголошували у 

своїх працях Б.П. Громовик, О.П. Гудзенко, А.А. Котвіцька, 
З.М. Мнушко [9], А.С. Немченко, В.М. Толочко, М.С. Поно-
маренко та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Певні перспективи та механізми розвитку фармаце-
втичної галузі є дослідженими та визначеними. Однак, незва-
жаючи на це, потенціал даних підприємств не є використаним 
на 100%. Про це свідчать певні статистичні дані, відповідно 
до яких частка національного виробника на українському 
ринку поступово збільшується, однак присутність іноземних 
імпортерів на ньому все ще залишається суттєвою (табл. 1). 

Досить актуальним питанням є саме розроблення та реа-
лізація заходів щодо збільшення кількості споживачів кож-
ного конкретного учасника фармацевтичного ринку, пере-
дусім за рахунок зростання рівня їх лояльності. Поняття 
«лояльність» досліджували у своїх роботах Т.Г. Діброва [11], 
В. Рудінська, С. Яроміч, І, Чубукова [12], Л. Пан, наголошу-
ючи на тому, що лояльність пов’язана з наданням знижок 
та бонусів клієнтам, що робить пропозиції компанії більш 
вигідними. 

Однак питання розвитку фармацевтичного ринку саме в 
напрямі підвищення рівня лояльності споживачів, їх актив-
ності в напрямі купівлі лікарських препаратів та користу-
вання послугами підприємств фармацевтичної галузі залиша-
ються недостатньо дослідженими і потребують поглибленого 
вивчення.

Мета статті полягає в аналізі стану сучасного фармаце-
втичного ринку України для визначення умов його сталого роз-
витку за умов розроблення та реалізації програм формування 
та підвищення лояльності споживачів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фармацевтич-
ний ринок – це потужний промисловий сектор, який належить 
до п’ятірки найбільш прибуткових галузей світового господар-
ського комплексу. Фармацевтична галузь посідає значне місце в 
економіці України, оскільки є важливим сегментом національ-
ного ринку, багато в чому визначає національну і оборонну без-
пеку країни, відрізняється великою наукоємністю і розвиненою 
кооперацією.

Розвиток фармацевтичної галузі більшість науковців убачає 
у підвищенні інвестиційної привабливості економіки України, 
зростанні обсягів інвестицій у фармацевтичний ринок, опти-
мізації асортименту товарів фармацевтичних підприємств, 
активізації рекламної діяльності в засобах масової інформації 
та мережі Internet. Усе це позитивно вплинуло на підвищення 
ефективності та конкурентоздатності вітчизняних фармаце-
втичних підприємств, які в умовах економічної кризи, падіння 
купівельної спроможності населення змогли відвоювати у 
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імпортних фармацевтичних виробників частину національ-
ного ринку, збільшити обсяги виробництва та збуту лікарських 
препаратів у структурі реалізованої промислової продукції 
(табл. 2).

Як видно з представлених даних, обсяги виробництва та 
реалізації фармацевтичних продуктів, препаратів та матеріалів 
у 2017 р. значно збільшилися: вони перевищують не тільки від-
повідні показники за вісім місяців 2016 р., а й загальні резуль-
тати діяльності 2016 р. Одночасно із цим позитивним зрушен-
ням є збільшення обсягів реалізації продукції за межі країни в 
2017 р. проти 2016 р.

Зазначені позитивні зрушення є результатом злагодженої 
роботи всіх учасників фармацевтичної галузі (рис. 1), до яких 
належать:

– аптечні установи, підприємства і заклади системи Мініс-
терства охорони здоров’я України, що базуються на державній 
і недержавних формах власності;

– фармацевтичні підприємства та аптечні установи системи 
інших міністерств та відомств (Міноборони, Мінтранспорту тощо);

– фармацевтичні підприємства та установи дистриб’ютор-
ської й аптечної мережі вітчизняних та закордонних недержав-
них фармацевтичних компаній;

– науково-дослідні центри (інститути) та 
фармацевтичні заклади (факультети) освіти 
додипломної та післядипломної підготовки 
фахівців фармації;

– державні інспекції з контролю якості 
лікарських засобів та контрольно-аналітичні 
лабораторії;

– видавництва профільних журналів і 
газет та інформаційно-аналітичні центри;

– громадські організації.
Основними установами з лікарського 

забезпечення хворих, які є безпосередніми 
учасниками процесу збуту фармацевтичних 
виробів та препаратів кінцевим споживачам, 
є аптеки, а також аптечні пункти і кіоски, які 
реалізують товари вроздріб, забезпечуючи 
майже 86% загального збуту фармацевтич-
ного ринку (рис. 2). Друге місце за обсягами 
збуту (майже 6%) займають лікарні. 

Структура мереж аптек, які займають ліди-
руючі позиції на ринку, є практично незмін-
ною протягом останніх трьох років [15], хоча 
чисельність нових аптек щороку збільшу-Рис. 1. Організаційна структура фармацевтичної галузі на рівні області [15]

Таблиця 1
Структура фармацевтичного ринку України [10]

Компанії Вартісне вираження Натуральне вираження
млрд. грн. частка, % упаковок, млн. шт. частка, %

Вітчизняні виробники 16,77 37,1 740,70 74,7
Іноземні виробники 28,42 62,9 250,87 25,3
Всього 45,19 100 991,57 100

Таблиця 2
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності [13; 14]

Показник

Обсяг реалізованої промислової продукції 
 (товарів, послуг)

З нього обсяг продукції,  
реалізованої за межі країни

2016 р. Січень-серпень 
2016 р.

Січень-серпень 
2017 р. 2016 р. Січень-серпень 

2016 р.
Січень-серпень 

2017 р.
млрд.
грн. % млрд.

грн. % млрд.
грн. % млрд.

грн. % млрд.
грн. % млрд.

грн. %

Промисловість 1354,4 100 1077,7 100 1767,1 100 375,8 28 294,2 100 466,7 26
Переробна промисловість 867,7 64 704,5 65,4 1137,8 64 322,6 37 259,2 88,1 408,5 36
Виробництво основних 
фармацевтичних продуктів 
і фармацевтичних 
препаратів

17,5 1,3 15,1 1,4 25,0 1 2,2 0,6 1,8 0,6 3,1 0,7

Виробництво 
фармацевтичних 
препаратів і матеріалів

16,6 1,2 14,6 1,35 24,1 1,4 2,0 0,5 1,6 0,5 2,8 0,6

 

Регіональна мережа 
аптечних установ 

ЦРА, РВ, РТ 
«Фармація» 

Аптечні установи, 
неюридичні особи 

Облдержадміністрація 

Фармацевтичне управління 

Управління охороною здоров’я 

ТМО 

Регіональна мережа 
аптечних установ 

Державна інспекція з 
якості лікарських засобів 

Контрольно-
аналітична 
лабораторія 

Комунальні 
державні аптеки, 
юридичні особи 

Аптечний склад 

Фармацевтична 
фабрика 

Аптечні пункти Аптечні кіоски 

Недержавні юридичні 
(фізичні особи, що 

займаються 
фармацевтичною 

діяльністю) 
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ється. Станом на 01.06.2017 в Україні функціонує 16 611 аптек 
та 4 548 аптечних точок. Усього нараховується 21 159 торгових 
точок. За результатами 2016 р. їх кількість становила 20 749 закла-
дів (16 289 аптек та 4 460 аптечних точок). Отже, за шість міся-
ців 2017 р. кількість торгових точок збільшилася на 410 закладів. 
Проти рівня 01.01.2015 р. цей показник підвищився на 2 858 закла-
дів [16]. Здебільшого це викликано тим, що поява нових аптечних 
пунктів є наслідком розширення мереж лідерів, відкриття ними 
нових відділень у певних містах та їх окремих районах. 

Можливість розширення зазначених закладів, навіть в умо-
вах зниження купівельної спроможності населення України, 
подорожчання вартості ліків, є можливим тільки за рахунок 
вірно налагодженої системи збуту, запровадження та реалізації 
ефективних програм лояльності (табл. 3). 

Висновки. Як свідчать систематизовані в табл. 3 дані, діяль-
ність аптечних мереж у напрямі залучення нових клієнтів та 
утримання наявних є доволі активною і значно 
виходить за рамки оформлення дисконтних 
карток, які просто надають можливість отри-
мання знижки. Більш популярним та пошире-
ним є проведення конкурсів, запровадження та 
реалізація спільних програм із підприємства-
ми-партнерами (медичними закладами, фінан-
совими структурами), а також зміна формату 
роботу, а саме підвищення рівня доступності 
послуг аптечних закладів для споживачів – 
активне впровадження самообслуговування та 
продажу ліків через мережу Internet. 

На нашу думку, в подальшому доцільно 
розвивати діяльність у зазначених напрямах. 
Головною перепоною у цьому разі є орієнта- Рис. 2. Структура обсягів продажів ліків за каналами збуту [16]

ція на більш молодий сегмент споживачів, хоча значну частину 
цільового ринку аптек та аптечних точок становлять люди похи-
лого віку, які обмежені в можливостях користування сучасними 
способами збуту медичних препаратів (через мережу Internet у 
режимі on-line). 

Перспективними напрямами розвитку програм лояльності 
та збільшення обсягів збуту вбачаємо за доцільне також запро-
вадження таких заходів:

– організація адресної доставки ліків за замовленнями, які 
надходять як у режимі on-line, так і за телефоном;

– запровадження накопичувальних систем, метою яких є 
нарахування бонусів за здійснення покупок у певній мережі, 
для подальшого витрачання бонусів під час здійснення поку-
пок у майбутньому;

– випуск та продаж певних фармацевтичних виробів під 
власною торговою маркою за ціною, нижчою за ринкову.

Таблиця 3
Програми лояльності лідируючих аптечних мереж в Україні

№ Назва мережі/аптеки Частка,% Програми лояльності
1 Компанія «Аптека-

Магнолія»
– Аптека низьких цін
– Аптека «Благодія»
– Аптека «Копійка»

– 10,6%
– 0,8%
– 0,7%

1) Дисконтні програми, GOLD CLUB
2) Конкурси для клієнтів: «Я намалюю квіти мамі», «Подаруй свою посмішку», 
«Зарядка під Копійкою», 
3) створення аптек формату «автомат», можливість самообслуговування

2 «Бажаємо здоров’я» 3,7% 1) можливість оформлення індивідуального замовлення на препаратів, які відсутні в 
асортименті

3 «Економ аптека» 1,8% 1) можливість замовлення ліків за допомогою послуги «зворотній дзвінок»
2) продаж ліків за Інтернет-цінами

4 Аптека Доброго Дня 1,6% 1) спільний проект із мережею медичних клінік «Viva» – «Твій лікар в аптеці»
2) створення в деяких аптеках дитячих куточків та зон відпочинку для клієнтів
3) запровадження бонусних програм

5 «МЕД-СЕРВІС» 1,2% 1) формат самообслуговування;
2) кастомізація аптек;
3) участь у клубній програмі «Клубна карта» 
4) надання знижок за умов співпраці з медичними центрами («Традиція»), Інтернет-
провайдерами («Еверест»)

6 «Полтавафарм» 1,1% 1) пільгові ліки для учасників АТО і ветеранів
2) реалізація проекту «Доброзичлива аптека»

7 «Аптека здоров’я» 1,1% 1) Інтернет-замовлення;
2) оплата замовлення частинами без переплат;
3) програма «Низькі ціни»;4) Call-back на номері 7500

8 «Галафарм» 0,9% 1) реалізація спеціалізованих проектів: Програма ABBOT CARD, проекти ТЕРАПІЯ+, 
MEDICARD («Захистіть судини – збережіть серце»), «Заради життя» від компанії Pfizer, 
«Доступні ліки» 
2) можливість оформлення та оплати замовлення on-line

 

86% 

6% 
3% 3% 2% 

Роздріб 
Лікарні, тендери 
Централізовані закупівлі 
Регіональні тендери 
Благодійні організації 
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Чкан А.С., Бучковская О.Ю., Бучковский Г.В. 
Развитие фармацевтического рынка Украины за 
счет внедрения программ лояльности

Аннотация. В статье определены факторы, кото-
рые влияют на развитие фармацевтического рынка, 
повышение объемов сбыта. Доказано, что наиболее 
актуальным направлением является внедрение про-
грамм лояльности. Исследован опыт реализации про-
грамм лояльности фармацевтическими-предприятия-
ми-лидерами. 

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, фар-
мацевтический рынок, аптека, аптечная сеть, лояль-
ность, сбыт.

Chkan A.S., Buchkovska O.Yu., Buchkovsky H.V. 
The development of the pharmaceutical market of 
Ukraine through loyalty programs implementation

Summary. The article determines the factors affecting 
the development of the pharmaceutical market and the in-
crease of sales. The authors prove the implementation of 
loyalty programs to be the most crucial trend. The experi-
ence of the loyalty programs implementation by the leaders 
of the pharmaceutical sector has been studied.

Keywords: pharmaceutical sector, pharmaceutical mar-
ket, pharmacy, pharmacy net, loyalty, sales.


