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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку національних 

господарських систем характеризується зростанням ролі інституційної 

саморганізації суб’єктів економіки та розбудови їх мережевих взаємодій.  

Поява мережевих форм бізнесу викликана змінами ринкових умов, 

необхідністю удосконалення механізмів регулювання розвитку підприємницьких 

структур та пошуку шляхів підвищення ефективності їх діяльності, зокрема через 

масштабування підприємництва. Все це обумовлює появу на ринку в останні 

десятиліття великої кількості мережевих організацій, в тому числі в аптечній сфері. 

На зміну комунальним аптечним установам з великою кількістю торговельних 

точок, які функціонували переважно за умов держаного регулювання, прийшли 

приватні аптечні мережі. Вітчизняний товарний ринок на сьогоднішній день 

розвивається у великій мірі завдяки саме таким підприємницьким структурам. 

Відповідно, актуальність дослідження обумовлена, з одного боку, необхідністю 

оновлення методичного забезпечення аналізу ефективності функціонування цих 

суб’єктів на ринку та вибору напрямів їх розвитку, а з іншого – важливістю 

проблеми якісного обслуговування населення, в тому числі, аптечними послугами. 

Аспекти методологічного забезпечення дослідження проблем розвитку 

мережевих структур висвітлені в працях вітчизняних та іноземних авторів. 

Зокрема, теоретичні та практичні аспекти розвитку мережевих структур різних 

рівнів вивчали А.М. Асаул, В.О. Антропов, І.В. Анянова, С. Боргатті, 

Д. А. Брацун, Н.О. Власова, В.В.Гоблик, К.С. Гребінкіна, Дж. Дайєр, С. Джонс, 

Р. Емерсон, Ю.Б.Іванов, С.О.Іщук, М. Кастельс, С.В.Ковальчук, О.В. Колчкова, 

Д.Г. Кулик, К. Кук, В.І. Корсак, З.В.  Котельникова, Л.Г.Ліпич, М.М. Масюк, 

Є.М. Мезенцев, С.С. Мухторзода, О.В. Нікуліна, А.М. Олійник, М.І.Пітюлич, У. 

Пауелл, О.О. Симаков, Х. Сінга, О.С.Скибінський, Є.Г. Скуматов, О.В.Собкевич, 

Д. Тіс, О. Уільямсон, Х. Хакансон, В. Хестерлі, Т.В.Черничко, М. Ю. Шерешева.  

Дослідженню організаційно-економічних аспектів розвитку аптечних 

мереж присвячено наукові роботи Т.О. Ахметової, Н.С. Бушиної, І.О. Варпаєвої, 

Г. Галковської, Б.П. Громовик, А.Р. Дзагоєвої, К. Дмитрик, С.М. Єгорової, С.О. 

Лапшиної, П.А. Лисовського, Ж.В. Малої, М.М. Несонової, О.В. Посилкіної, 

Л.С. Службового, М.Ю. Степанової, С.І. Терещук, І. Широкової, Г.С. Яровикова 

та ін. 

Теоретичні та практичні аспекти розвитку мережевих підприємницьких 

структур, представлені у працях зазначених авторів, складають науково-

методичний та емпіричний базис досліджуваної проблеми. Однак, зміни у 

зовнішньому середовищі, поява нових економічних викликів та зростаючі 

потреби населення щодо отримання якісних товарів та послуг на 

фармацевтичному ринку актуалізують проблематику дослідження. Важливе 

значення має пошук нових методичних підходів до оцінки стану мережевих 

бізнес-структур, їх впливу на розвиток внутрішнього ринку та розробка 

пропозицій щодо удосконалення їх функціонування. Визначені теоретико-

методичні проблеми та сучасні тренди розвитку фармацевтичного ринку 

обумовлюють актуальність обраної теми дисертаційної роботи. 



2 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконане 

дослідження пов’язане з тематикою науково-дослідних робіт ДУ «Інститут 

регіональних досліджень М.І. Долішній» НАН України. Зокрема, автор брав 

участь у виконанні науково-дослідних тем: «Формування та реалізація 

регіональної структурної політики в умовах модернізації національної 

економіки» (номер ДР 0113U00108) – в межах теми досліджено особливості 

організації діяльності  мережевих бізнес-структур та визначено їх конкурентні 

переваги; «Форми просторової організації бізнесу та механізми її регулювання» 

(номер ДР 0113U000105) - проведено оцінку ефективності функціонування 

аптечних мереж та розроблено пропозиції щодо її підвищення. 

Мета дисертаційної роботи є розробка теоретико-методичних положень 

та обґрунтування практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 

функціонування аптечних мережевих бізнес-структур на вітчизняному ринку.  

Досягнення означеної мети обумовило вирішення таких завдань: 

 обґрунтувати наукові засади мережевої організації підприємницької 

діяльності; 

 дослідити специфіку діяльності мережевих бізнес-структур, їх класифікацію 

та особливості організації; 

 визначити та охарактеризувати чинники розвитку мережевих бізнес-структур 

та їх конкурентні переваги; 

 провести аналіз організаційних та просторових особливостей розвитку 

аптечних мереж в Україні; 

 дослідити проблеми формування системи взаємозв’язків фармацевтичних 

бізнес-структур на товарному та споживчому ринках; 

 здійснити оцінку ефективності діяльності мережевих бізнес-структур; 

 дослідити державні важелі впливу на розвиток мережевих бізнес-структур; 

 обґрунтувати напрями оптимізації діяльності мережевих бізнес-структур в 

умовах розвитку внутрішнього ринку; 

 запропонувати заходи щодо підвищення ефективності функціонування 

аптечних мережевих бізнес структур. 

Об’єктом дослідження є процеси функціонування та розвитку аптечних 

мережевих бізнес-структур в Україні.  

Предмет дослідження – теоретико-методичні підходи та прикладні 

аспекти розвитку аптечних мережевих бізнес-структур. 

Методи дослідження. Методичною основою дисертаційної роботи є 

фундаментальні положення економічної теорії, концепції мережевої економіки, 

теорій економічного зростання, теорій розміщення продуктивних сил, теорій 

менеджменту та маркетингу. У роботі для дослідження організаційно-

економічних засад розвитку мережевих форм аптечного бізнесу використано 

сукупність загальнонаукових та спеціальних прийомів і методів наукового 

пізнання, зокрема: логічний, діалектичний, узагальнення, наукової абстракції, 

метод аналогій – для формування теоретичних узагальнень та обґрунтування 

концептуальних засад функціонування мережевих форм бізнесу; методи 

порівняльного аналізу, економіко-статистичного аналізу, ранжування – для 
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проведення аналізу особливостей функціонування аптечних мереж та 

налагодження їх зовнішніх та внутрішніх взаємозв’язків; метод оцінки вартості 

(дохідний, витратний, ринкових порівнянь) – для визначення синергетичного 

ефекту аптечних мережевих бізнес-структур. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

документи, прийняті Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, 

Міністерством охорони здоров’я України; матеріали Державної служби 

статистики України; сайти аптечних мереж, наукові праці з проблематики 

дослідження, статистичні та аналітичні матеріали щодо розвитку аптечних 

мереж України і зарубіжних компаній, інші інформаційні ресурси з 

досліджуваного напрямку. 

Наукова новизна отриманих результатів. Основні положення 

дисертації, що містять наукову новизну, полягають у наступному: 

вперше: 

- обґрунтовано концептуальні засади розвитку аптечних мережевих 

бізнес-структур, які включають наукові підходи до визначення природи 

підприємницьких мереж, що базуються на принципах та структурних 

особливостях їх організації, специфіці взаємодії і розміщення елементів мереж. 

Виявлені особливості є конкурентними перевагами мережевих бізнес структур, 

що забезпечують отримання синергетичного ефекту в процесі їх діяльності; 

удосконалено: 

- понятійно-термінологічний апарат дослідження, зокрема визначено 

сутність понять:  

«мережева бізнес-структура» - це структурована сукупність учасників, 

яка функціонує з метою досягнення єдиних цілей розвитку, реалізації спільних 

інтересів, створюється за модульним методом гнучкого масштабування 

(швидкий, корпоративно визначений порядок розширення), використовує 

колективні мережеві активи, створює власне інформаційно-економічне 

середовище і забезпечує ефективність функціонування за рахунок ефекту 

синергії; 

«синергетичний потенціал мережевих бізнес-структур» - це наявні та 

резервні можливості розвитку бізнес-мереж, які виникають при взаємодії їх 

учасників і забезпечують ефективізацію їх діяльності через отримання 

додаткових вигод та посилення конкурентних переваг мережі в цілому та 

кожного її учасника зокрема; 

- типологію класифікаційних ознак аптечних мереж, яка, на відміну від 

існуючих, враховує кількісні та якісні параметри їх функціонування в контексті 

асортиментної, маркетингової, цінової та кадрової політики. Такий комплексний 

підхід дозволяє здійснювати оцінку ефективності діяльності бізнес-мереж з 

позиції дохідності, оптимальності організаційної структури та 

конкурентоспроможності на ринку; 

- методичний підхід до аналізу взаємозв’язків підприємницьких мереж, 

який на відміну від існуючих, базується на виявленні особливостей формування 

внутрішньомережевих та зовнішніх зв’язків мережі і включає такі оціночні 

параметри як: рівень централізації, гетерогенності та відкритості мережі, а також 
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рівень мобільності та зворотності зв’язків. Запропонований підхід дозволив 

оцінити комунікаційні властивості аптечних мереж на товарному і споживчому 

ринках та рівень взаємодії їх структурних елементів;  

- методичний інструментарій оцінювання ефективності діяльності 

аптечних мереж, який передбачає оцінку синергетичного ефекту від взаємодії 

учасників мережі за показниками рентабельності діяльності мережі, виручки від 

реалізації продукції та кількості новостворених торгівельних точок. Отримані 

результати оцінювання засвідчили позитивний ефект мережевої форми 

підприємництва та слугували підставою для вироблення стратегічних рішень 

щодо розвитку досліджуваних аптечних мереж;  

дістало подальший розвиток: 

- систематизація та класифікація чинників розвитку аптечних мереж, які 

на відміну від існуючих, передбачають групування екзогенних (демографічно-

медичні, екологічні, економічні, соціально-культурні, інноваційні та політичні) 

та ендогенних чинників (конкурентне середовище, особливості попиту на товари 

і послуги мереж, налагодженість співпраці з виробничими та посередницькими 

структурами); 

- організаційні засади функціонування механізму відшкодування вартості 

лікарських засобів за програмою «Доступні ліки», які включають: надання 

державних гарантій аптечним мережам щодо повернення коштів та посилення 

державного контролю за реалізацією програми; чітку регламентацію термінів 

відшкодування коштів (прив’язки до конкретної форми звітності); забезпечення 

адресності цієї допомоги шляхом запровадження прямих соціальних рахунків 

для категорій громадян, які обслуговуються за цією програмою; 

- напрями удосконалення діяльності аптечних мереж зокрема, 

покращення асортиментної політики шляхом диверсифікації та оновлення 

товарних груп фармацевтичної продукції, запровадження «медичної практики» 

в торгівельних точках аптечних мереж, організації співробітництва із зовнішніми 

суб’єктами підприємництва стосовно реклами і збуту засобів медичного 

призначення, а також оптимізації цінової політики шляхом врегулювання 

торгівельної надбавки. 

Практичне значення отриманих результатів. Висновки та пропозиції, 

одержані в процесі дослідження, спрямовані на підвищення ефективності 

функціонування мережевих бізнес-структур в аптечній сфері та рівня 

забезпечення населення фармацевтичною продукцією. Так, науково-практичні 

рекомендації  щодо підвищення ефективності діяльності аптечних мереж в 

частині реалізації заходів з впровадження інноваційних процесів, організації 

співробітництва з іншими зовнішніми суб’єктами стосовно спільної реклами, 

просування та збуту товарів реалізовані в діяльності ТОВ «Смородина» (довідка 

від 27 квітня 2018 р. №27-04). Розроблені підходи до оптимізації цінової, 

асортиментної та маркетингової політики розвитку аптечних мереж 

імплементовані в діяльність аптечної мережі ТОВ «Вітамінка» (довідка від 

17  травня 2018р. №05/17).  

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, положення та 

розробки, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, 
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опублікованих у співавторстві, у дослідженні використано лише ті положення, 

ідеї та висновки, що є результатом особистих напрацювань автора. 
Апробація матеріалів дисертації. Основні ідеї, положення, розробки, 

пропозиції та висновки, що містяться в дисертації, пройшли апробацію на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема:  

Міжнародна науково-практична конференція ”Стратегічні напрями державної 

економічної та соціальної політики у 2013 році” (м. Київ,  15-16 березня 2013р.), 

Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми формування систем 

управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика” (м. Черкаси, 18-

19 березня 2013 р.), VIІI Міжнародна науково-практична конференція 

“Ключевые проблемы современной науки – 2013” (м. Софія, 17-25 квітня 2013р.), 

VIІI Міжнародна науково-практична конференція “Эффективные инструменты 

современных наук – 2013” (м. Прага, 27 квітня– 5 травня 2013р.), Міжнародна 

науково-практична конференція, “Розвиток міжнародних економічних відносин 

на сучасному етапі” (м. Київ,  20-21 грудня 2013р.), Міжнародна науково-

практична конференція “Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та 

суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи”(м. Одеса, 25-26 

грудня 2015р.), Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих 

учених “Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні 

аспекти” (м. Львів, 23-24 грудня 2016 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 14 наукових 

праць. У наукових фахових виданнях опубліковано 7 статей, з них 6 у виданнях 

України, включених до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття у виданнях 

інших держав, 7 публікацій апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить  240 сторінок. Робота містить анотацію, 45 таблиць, 

17 рисунків, список використаних джерел включає 151 найменування та 

14 додатків.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт і предмет, методи 

дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

отриманих результатів, подано відомості про їх апробацію. 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи дослідження 

мережевих бізнес-структур» узагальнено наукові засади формування 

мережевих підприємницьких структур, розглянуто особливості організації 

діяльності аптечних мережевих бізнес-структур та здійснено  їх класифікацію, а 

також досліджено чинники розвитку аптечних мережевих бізнес-структур. 

На основі дослідження еволюційних особливостей формування  

підприємницьких мереж обґрунтовано, що їх становлення пов’язане з розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій та ринковими трансформаціями  

економіки. Систематизація наукових підходів до визначення сутності поняття 

«мережеві бізнес-структури» дозволила виокремити перелік основних сутнісно-
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змістовних ознак мережевих підприємницьких структур, серед яких: наявність 

спільної цілі у структурних одиниць мережі; високий рівень координації всіх 

структурних одиниць мережі; системний орієнтир на підпорядкування інтересам 

мережевої організації; використання колективних активів; висока динамічність 

структури та масштабування. До ознак мережевих бізнес структур слід також 

віднести наявність синергетичного потенціалу, який є засобом підвищення 

ефективності діяльності цих підприємств і реалізується шляхом отримання 

додаткових вигод і ефектів, що забезпечують їм вищі конкурентні позиції на 

ринку та кращі фінансові результати діяльності.  

Дослідження теоретико-методичних засад формування мережевих бізнес-

структур здійснено в розрізі еволюційно-трансформаційного, структурно- та 

інтеграційно-орієнтованих і синергетичного підходів, що дозволило 

охарактеризувати специфіку організаційної структури, особливості взаємодії 

учасників підприємницьких мереж та управляння ними, а також визначити 

конкурентні переваги цієї форми організації економічної діяльності. В роботі 

систематизовано конкурентні переваги мережевих бізнес-структур (рис. 1).  
 

 

– Вільний обмін інформацією між усіма учасниками мережі та 

споживачами їх товарів/послуг; 

– зменшення можливостей спотворення інформації за рахунок 

мінімальної кількості посередників або їх відсутності; 

–  стійкість інформаційних зв’язків. 

– Можливості підвищення фінансових результатів діяльності 

мереж за рахунок одержання синергетичного ефекту; 

– скорочення трансакційних та управлінських витрат; 

– розширення можливостей залучення інвестицій.   

ФІНАНСОВІ 

ІНФОРМАЦІЙНІ 

МАРКЕТИНГОВІ 

– Підвищення загального маркетингового потенціалу мережі; 

– адаптивність мережі до змін кон’юнктури ринку; 

– великий асортимент ліків та фармацевтичних продуктів, 

– зручність розташування одиниць аптечної мережі;  

– розширення географічної присутності точок мережі; 

– можливості запровадження дисконтних знижок для 

постійних клієнтів; 

- реалізація спільних маркетингових проектів. 

– Залучення до мережі кращих партнерів, виключення 

використання некомпетентних виконавців; 

– високий рівень узгодженості дій учасників мережі; 

–забезпечення підсилення позицій кожного учасника мережі за 

рахунок мережевої підтримки; 

– підвищення гнучкості та здатності оперативно виконувати 

завдання. 

УПРАВЛІНСЬКІ 

– Розширення можливостей залучення до спільних науково-

дослідних проектів; 

– швидке розповсюдження ноу-хау та технологій серед 

учасників мережі.  
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Рис. 1. Конкурентні переваги мережевих бізнес-структур* 

*Розроблено автором 
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Визначено проблеми та ризики функціонування цих структур, зокрема: 

обмеження самостійності елементів мережі; можливість зменшення конкуренції 

на ринку; зростання трансакційних витрат як результат зростання інвестицій у 

підтримку і розвиток міжфірмових відносин тощо. 

В процесі проведеного дослідження висвітлено особливості та специфіку 

розвитку мережевих бізнес-структур у сфері торгівлі фармацевтичними 

продуктами. Аналіз нормативно-правових засад функціонування аптечних 

мереж в Україні дозволив встановити основні вимоги щодо створення об’єктів 

мереж та умов організації їх діяльності, зокрема щодо архітектурних вимог до 

розміщення структурних елементів аптечних мереж, ліцензування товарного 

асортименту в залежності від форми аптечних закладів, державної цінової 

політики на ринку фармацевтичної продукції та інших організаційних та 

технологічних вимог, що передбачають облік, зберігання, правила роботи з 

засобами та певними речовинами. 

На основі аналізу існуючих підходів до класифікації мережевих бізнес-

структур здійснено класифікацію аптечних мереж за низкою критеріїв: тип 

власності, кількість учасників, вид диверсифікації діяльності учасників, метод 

обслуговування, розмір мережі або масштаб діяльності, мета створення, термін 

створення, сфера функціонування учасників, форма та рівень інтеграції 

учасників, ціновий сегмент ринку, конкурентна позиція мережі на ринку. 

Розроблено систематизацію класифікаційних ознак аптечних мереж за 

кількісними та якісними параметрами, яка в подальшому була використана для 

аналізу стану аптечних мереж в Україні.  

Досліджено екзогенні та ендогенні чинники розвитку аптечних мереж, які 

відображають галузеві особливості та умови їх діяльності. Особливу увагу 

приділено ендогенним чинникам розвитку мережевих аптечних бізнес-структур, 

оскільки саме вони обумовлюють отримання синергетичного ефекту від 

взаємодії їх учасників. Доведено, що мережеві бізнес-структури слід розглядати 

як перспективну форму організації підприємницької діяльності на сучасному 

ринку фармацевтичної продукції. 

У другому розділі «Аналіз діяльності аптечних мережевих бізнес-

структур» досліджено організаційні та просторові аспекти розвитку аптечних  

мережевих бізнес-структур, здійснено аналіз діючої системи взаємозв’язків 

аптечних мереж на товарному та споживчому ринках та проведено оцінювання 

синергетичного ефекту їх діяльності. 

Аналіз динаміки розвитку аптечних мереж впродовж 2010-2017 рр. засвідчив: 

 суттєве зростання обсягів продажу фармацевтичної продукції у вартісному 

вимірі при зниженні обсягів її продажу у натуральному вимірі; 

 переформатування структурного каркасу аптечних мереж внаслідок 

збільшення кількості торгових точок  на 5,8% , скороченні аптечних пунктів 

та ліквідації аптечних кіосків; 

 зростання частки приватних торгівельних точок аптечного бізнесу за умов 

зменшення торгових точок, що знаходяться у комунальній власності; 

 наявність міжрегіональних диспропорцій щодо розподілу торгівельних точок 



8 

 

аптечних мереж. Найбільша їх кількість сконцентрована у м. Києві, 

Центральному та Західному макрорегіонах; 

 інтенсивне зростання присутності на ринку мегамереж, до складу яких 

входить понад 100 торгівельних точок (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка структури фармацевтичного ринку (за кількістю торговельних 

точок) в залежності від розміру аптечних мереж, 2014-2017 рр.  
№ 

п/п 
Назва категорії аптечної мережі Частка в загальному обсязі,  

% 
Зміна 

частки, 2017 

до  2014 р., 

% 
2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

1 Окремі торговельні точки 14,7 14,8 15,1 14,9 0,2 

2 Малі аптечні мережі (2-20 од.) 39,1 37,8 36,9 35 -4,1 

3 Середні аптечні мережі (21-50 од.) 11,5 11 10,8 10,9 -0,6 

4 Великі аптечні мережі (51-100 од.) 8,5 8,5 7 8,5 0 

5 Аптечні мегамережі (101 од. і >) 26,2 27,9 30,2 30,7 4,5 

 Разом 100 100 100 100  
 

*Розраховано автором за даними сайтів аптечних мереж.  

 

Запропоновано методичний підхід до дослідження організаційних та 

просторових особливостей розвитку аптечних мереж, застосування якого 

дозволило провести комплексний експрес-аналіз діяльності провідних аптечних 

мереж в Україні. В ході проведеного аналізу встановлено, що: 

 найкращу ринкову позицію з поміж проаналізованих аптечних мереж за 

показником частки ринку має мережа аптек під брендом «Аптека низьких 

цін»), частка якої  становить 11,47%; 

 високий рівень організаційних параметрів розвитку аптечних мереж 

забезпечило впровадження єдиного цільового орієнтиру функціонування; 

високий рівень координації всіх структурних одиниць та їх підпорядкування 

мережевій організації; спільне використання колективних активів; високий 

рівень налагодженості партнерських відносин; наявність синергетичного 

ефекту в управлінні фінансовими результатами, використання додаткового 

інструменту прискорення товарообороту – продаж через термінали 

самообслуговування; використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій та методів управління; 

 ризиками функціонування деяких мереж є недостатнє використання 

потенціалу мереж та їх активів, низький рівень маркетингу, недостатньо 

продумана політика ціноутворення, недостатня ефективність управління з 

координаційного центру. 

В роботі запропоновано методичний підхід до аналізу системи зовнішніх 

взаємозв’язків аптечних мереж, який включає низку оціночних параметрів: рівень 

централізації зв’язків підприємницької мережі (або ступінь централізації 

підприємницької мережі); рівень гетерогенності підприємницької мережі; рівень 

мобільності внутрішніх та зовнішніх зв’язків підприємницької мережі. Апробація 

запропонованого методичного підходу дозволила зробити наступні висновки: 
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 висока щільність внутрішніх взаємозв’язків, максимальний рівень 

централізації, гомогенність структури мережі, висока мобільність зв’язків, 

збільшення кількості торгових точок та відсутність взаємодії з іншими 

зовнішніми суб’єктами щодо участі у спільних інноваційних проектах 

характеризують розвиток трьох з досліджуваних мереж (компанії Аптека-

Магнолія «Аптека низьких цін», компанії Сиріус 95 «Аптека Бажаємо 

здоров'я», компанії Фармастор «Аптека доброго дня»);  

 високий рівень централізації зв’язків та їх мобільності у зовнішньому 

середовищі, достатньо високий рівень замкненості та часткова 

гетерогенність структури через включення до її складу логістичного центру 

є ознаками діяльності аптечної мережі «Мед-Сервіс»;  

 високий рівень відкритості системи зовнішніх взаємозв’язків, часткова 

гетерогенність, високий рівень залученості до спільних інноваційних 

проектів характерні для аптечних мереж «9-1-1» та Подорожник (табл. 2). 

Аналіз ефективності діяльності аптечних мереж був проведений на основі 

запропонованого автором методичного підходу до оцінки синергетичного 

ефекту їх діяльності за такими показниками: рентабельність діяльності аптечних 

мереж, обсяг виручки від реалізації та кількість новостворених нових 

торгівельних точок (рис.2).  

 

Рис. 2. Порівняльна оцінка синергетичних ефектів функціонування 

аптечних мереж за період 2012-2017 рр. 
* Побудовано за результатами дослідження 

 

Встановлено, що найбільший ефект синергії щодо показника 

рентабельності діяльності продемонстровала мережа  Аптека-Магнолія  («Аптека 

низьких цін»), виручки від реалізації аптечної мережі в загальногалузевому вимірі 
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Таблиця 2 

Оцінка стану системи взаємозв’язків аптечних мережевих бізнес-структур на 01.01.2018 р. 

№ п/п Назва параметра Аптека-

Магнолія 

(«Аптека 

низьких цін») 

Сиріус 95 

(«Аптека 

Бажаємо 

здоров'я») 

Фармастор 

(«Аптека 

доброго 

дня») 

«Мед-

Сервіс» 

Гамма-55  

(«9-1-1») 

«Подорож-

ник» 

1 Внутрішні взаємозв’язки аптечної мережі       

1.1 Розмір аптечної мережі (Nn), один. 450 450 200 300 300 160 

1.2 Кількість зв’язків (взаємозв’язків) аптечної мережі (Nе), 

один. 

450 450 200 301 302 161 

1.3 Щільність аптечної мережі (D)  1 1 1 1 1 1 

1.4 Рівень централізації зв’язків аптечної мережі (С) 1 1 1 1 1 1 

1.5 Рівень гетерогенності аптечної мережі (Н) 0 0 0 0,003 0,006 0,006 

2 Внутрішні та зовнішні взаємозв’язки аптечної мережі       

2.1 Рівень мобільності внутрішніх та зовнішніх зв’язків 

аптечної мережі (М), в т.ч.: 

50009 186 13043 7002 20077 11053 

2.1.1 – мобільність внутрішніх зв’язків (Мint) 9 183 41 0 75 51 

2.1.2 – мобільність зовнішніх зв’язків (Мext) 50000 3 13002 7002 20002 11002 

3 Зовнішні взаємозв’язки аптечної мережі       

3.1.1 Частка суб’єктів системи зовнішніх взаємозв’язків, 

пов’язана з постачанням та продажем товарів аптечній 

мережі (товаровиробники), % (Parpro) 

0 28,6 16,67 40 45 40 

3.1.2 Частка суб’єктів системи зовнішніх взаємозв’язків, 

пов’язана з постачанням та продажем товарів аптечній 

мережі (дистриб’ютори), % (Pardis) 

1 71,4 83,33 60 55 60 

3.1.3 Частка суб’єктів системи зовнішніх взаємозв’язків, 

пов’язана із спільними інноваційними процесами, в яких 

приймає участь аптечна мережа (Parin) 

0 0 0 0 0,1 0,1 

3.1.4 Ознака зворотного зв’язку аптечної мережі із споживачами 

(Zz) 

1 0 1 1 1 1 

3.1.5 Ознака системи зовнішніх взаємозв’язків: 

- рівень впровадження господарських процесів спільно с 

іншими суб’єктами зовнішніх взаємозв’язків (Ws) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

3.1.6 - замкненість системи зовнішніх взаємозв’язків аптечної 

мережі 

0 0 0 0  1 

* Побудовано за результатами дослідження 
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зафіксовано в аптечній мережі «Подорожник»; від створення та діяльності нових 

торговельних точок характерний для аптечної мережі Аптека-Магнолія («Аптека 

низьких цін»). Проведена оцінка особливостей діяльності аптечних мереж 

дозволила виявити основні стратегічно важливі індикатори їх розвитку, які в 

перспективі забезпечать покращення конкурентних позицій на ринку. 

У третьому розділі «Стратегічні пріоритети розвитку аптечних 

мережевих бізнес-структур» обґрунтовано державні важелі регулювання 

розвитку аптечних мережевих бізнес-структур, розкрито напрями удосконалення 

діяльності аптечних мереж та запропоновано систему заходів щодо підвищення 

ефективності функціонування досліджуваних мережевих бізнес структур. 

Проведений аналіз проблем державного регулювання розвитку аптечних 

мережевих бізнес-структур дозволив виокремити два основних напрямки їх 

вирішення. Перший стосується удосконалення механізму співпраці аптечних 

мереж та відповідних державних органів щодо реалізації національної програми 

реімбурсації, зокрема розроблено схему процедури відшкодування вартості 

препаратів шляхом компенсації витрат за відпущені лікарські засоби протягом 5 

робочих днів за кожним звітом про відпущені лікарські засоби з дня отримання 

такого документу розпорядниками бюджетних коштів (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема відшкодування вартості лікарських засобів за програмою 

«Доступні ліки» за варіантом створення прямих соціальних рахунків для 

категорій громадян, які обслуговуються за цією програмою 
*Розроблено автором 

•Відкриття програми соціального страхування певних категорій громадян, яким 

відшкодовується вартість ліків за програмою «Доступні ліки»

1-й етап

•Розрахунок вартості щомісячних, щорічних соціальних витрат на громадян всіх категорій, 

яким відшкодовується вартість ліків за програмою «Доступні ліки»

2-й етап

•Виділення в державному бюджеті статті для покриття загальних витрат на цей захід на рік

3-й етап

•Відкриття громадянам, яким відшкодовується вартість ліків за програмою «Доступні ліки», 

соціальних карткових рахунків в державних банківських установах

4-й етап

•Створення національного оператора, який: здійснює статистичний збір, аналіз, кількісну та 

якісну оцінку призначень рецептів відповідно до характеристик пацієнтів, їх обслуговування 

аптеками (за відпущеними лікарськими засобами), використання коштів соціальних 

карткових рахунків за кожним рецептом в аптеках; формує щомісячні дані щодо призначень 

та використань коштів соціальних рахунків; подає відповідному державному органу дані 

щодо фактичних та прогнозних даних

5-й етап

•Здійснення рецептурного призначення пацієнтам, які входять до категорії громадян, яким 

відшкодовується вартість ліків за програмою «Доступні ліки» (в електронній та паперовій 

формі)

6-й етап

•Списання з соціального карткового рахунку оплати за лікарський засіб, призначений в 

рецепті

7-й етап
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Доведено, що впровадження цієї схеми сприятиме спрощенню процесу 

реалізації програми дозволить залучити до проекту крупні аптечні мережі, 

створить кращі умови для обслуговування громадян, які потребують забезпечення 

лікарськими засобами за призначенням. Важливим в цьому контексті є також 

запровадження прямих соціальних рахунків для певних категорій громадян, які 

обслуговуються за цією програмою.  

Окремий блок пропозицій присвячено оптимізації нормативно-правового 

регулювання процедури відшкодування вартості відпущених лікарських засобів. 

Другий напрямок пов'язаний  з оптимізацією регуляторної політики щодо: 

 - відкриття та розміщення аптек в частині введення норми мінімально 

допустимої відстані між аптеками при їх відкритті  у містах в залежності від 

кількості населення  

- реалізації цінової політики аптечних мереж в напрямку покращення 

асортиментної та загальної маркетингової політики. Такий підхід сприятиме 

зростанню обсягів продажів лікарських засобів та підвищенню конкурентних 

позицій аптечних мереж на ринку;  

- впровадження заходів щодо підвищення інноваційної активності аптечних 

мереж та організації співробітництва із зовнішніми суб’єктами підприємницької 

діяльності стосовно запровадження спільної реклами, просування та збуту 

фармацевтичної продукції. До інноваційної діяльності аптечних мереж віднесено 

впровадження медичної практики в аптечних закладах, використання 

інноваційних способів доставки виробів медичного призначення та лікарських 

засобів через налагодження співпраці з іншими суб’єктами господарювання 

(операторами доставки (фізичними особами-підприємцями або юридичними 

особами) на умовах договору)), а також шляхом використання дронів-листонош. 

Подано пропозиції щодо вирішення організаційних питань та проблем 

розміщення об’єктів аптечних мереж, що досліджувались в роботі. Так, для 

компанії Аптека-Магнолія («Аптеки низьких цін») актуальним є питання 

розміщення додаткових торговельних точок; компанії Сиріус 95 («Аптеки 

Бажаємо здоров'я») необхідно зосередити увагу на оптимізації цінової політики; 

для аптечної мережі «Мед-Сервіс» доцільним є перегляд підходів до 

ціноутворення та стимулювання збуту; компанії Гамма-55 (аптечної мережі       

«9-1-1») слід оптимізувати цінову та маркетингову політику та збільшити 

кількість нових торговельних точок;  компанії Фармастор (мережі «Аптека 

доброго дня») доцільно зосередити увагу на покращенні маркетингової політики 

мережі, що дозволить компанії збільшити конкурентні позиції на ринку; мережі 

аптек «Подорожник» слід звернути увагу на фінансові результати діяльності 

шляхом  оптимізації цінової політики та розширенні територіальної присутності 

її структурних елементів в усіх регіонах країни. 

Окрім окреслених вище напрямів підвищенню ефективності 

функціонування аптечних мереж сприятиме також:  

- встановлення оптимального рівня роздрібної надбавки на лікарські 

засоби, які відпускаються в рамках програми «Доступні ліки», що дозволить 

підвищити рівень мотивації аптек, що приймають в ній участь та забезпечить 

ширше охоплення населення ліками і підвищить ефективність цієї соціальної 
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ініціативи держави;  

- диверсифікація послуг, що надаються аптечними мережами споживачам, 

зокрема шляхом надання додаткових медичних послуг загалом та постійним 

клієнтам торговельних точок мережі зокрема (створення персональних файлів 

покупців, надання клієнтам індивідуально розфасованих лікарських засобів, 

медичне обслуговування та консультації тощо); 

- виключення з товарного асортименту неліквідних товарів, що забезпечить 

зростання рентабельності та збільшення кількості постійних покупців;  

- впровадження заходів з стимулювання персоналу щодо збільшення обсягів 

продажу лікарських засобів в торговельних точках аптечних мереж, що в свою 

чергу сприятиме підвищенню результативності їх функціонування. 

В роботі представлено проектну платформу цінової політики сучасних 

вітчизняних аптечних мереж, сутність якої полягає у забезпеченні  

максимального рівня обсягів продажу фармацевтичної продукції за рахунок 

зменшення цін (рис. 4).  

 
Рис. 4. Проектна платформа управління цінами для аптечних мереж  

*Розроблено автором 

•Цінова політика щодо міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, на які існує 
державне цінове регулювання.
•∆Сn = (15% - n%), де Сn – цінова надбавка; n – рівень зниження цінової надбавки. 
•Якщо зменшення граничної надбавки дозволяє забезпечити → Qmax (обсяг продажу більший 
порівняно з попереднім, коли надбавка встановлювалась на рівні граничних 15%) → Залишається 
надбавка на рівні (15% - n%) до моменту, коли вона перестане забезпечувати Qmax. 
•Якщо зменшення граничної надбавки не дозволяє забезпечити Qmax → Зміна ∆Сn в бік 
зменшення до граничних меж (покриття витрат) → До моменту забезпечення Qmax (обсяг 
продажу більший порівняно з попереднім, коли надбавка встановлювалась на рівні граничних 
15%) → Встановлення ∆Сn на оптимальному рівні → Залишається надбавка на рівні досягнутого 
∆Сn до моменту, коли вона перестане забезпечувати Qmax

1-й етап

•Цінова політика (з елементами асортиментної політики) щодо лікарських засобів та виробів 
медичного призначення, які не підпадають під державне цінове регулювання.
•∆Сnn = (∆Сnf% - n%)
•де ∆Сnf%  – фактична цінова надбавка на товари; n – рівень зниження цінової надбавки, ∆Сnn –
нова цінова надбавка
•Якщо зменшення граничної надбавки дозволяє забезпечити → Qmax (обсяг продажу більший 
порівняно з попереднім, коли надбавка встановлювалась на фактичному рівні) → Залишається 
надбавка на рівні ∆Сnn до моменту, коли вона перестане забезпечувати Qmax.
•Якщо зменшення граничної надбавки не дозволяє забезпечити Qmax → Зміна ∆Сnn в бік 
зменшення до граничних меж (покриття витрат) → До моменту забезпечення Qmax (обсяг 
продажу більший порівняно з попереднім, коли надбавка встановлювалась на попередньому рівні) 
→ Встановлення ∆Сnn на оптимальному рівні → Залишається надбавка на рівні досягнутого ∆Сnn
до моменту, коли вона перестане забезпечувати Qmax

2-й етап

•Виключення лікарських засобів та виробів медичного призначення, які не підпадають під 
державне цінове регулювання, з товарного асортименту, якщо їх продаж не забезпечує Qmax

3-й етап

•Включення нових лікарських засобів та виробів медичного призначення, які не підпадають 
під державне цінове регулювання, до товарного асортименту, якщо їх продаж забезпечує 
Qmax

4-й етап

•Ціноутворення здійснюється у порядку, визначеному в рамках 2-го етапу. Взаємодія з 
дистриб’юторами повинна будуватись на умовах гнучкої зміни товарної лінійки. Якщо такі 
постачальники не відповідають цим вимогам, необхідна їх швидка заміна

5-й етап
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Запропонована модель передбачає: встановлення оптимальної цінової 

надбавки для лікарських засобів і виробів медичного призначення, які не 

підпадають під державне цінове регулювання і можуть змінювати ціни в 

залежності від коливань обсягів продажу; застосування варіативного підходу до 

міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, на які існує державне 

цінове регулювання; удосконалення асортиментної політики, яка передбачає 

виведення з товарної лінійки тих товарів, які не сприяють максимізації обсягів 

продажу.  

Здійснено економічне обґрунтування основних заходів з підвищення 

ефективності функціонування досліджуваних в дисертації мережевих бізнес-

структур, зокрема розроблено плани заходів з покращення асортиментно-цінової 

політики, впровадження інноваційних заходів з доставки товарів медичного 

призначення і диверсифікації послуг, а також стимулювання персоналу щодо 

збільшення продажу лікарських засобів.   

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі запропоновано нове рішення актуального 

наукового завдання щодо удосконалення теоретико-методичних засад та 

прикладних аспектів розвитку аптечних мережевих бізнес-структур. Отримані 

результати дозволили зробити наступні висновки: 

1. Обґрунтовано наукові засади мережевої організації підприємницької 

діяльності, зокрема на основі проведення еволюційного дискурсу наукових 

досліджень з проблем формування підприємницьких мереж та існуючих підходів 

до обґрунтування сутності поняття «мережева бізнес-структура» представлено 

його визначення, сформовано принципи їх функціонування та перелік ознак, які 

вирізняють ці структури від інших форм організації підприємницької діяльності 

і виступають їх конкурентними перевагами. Встановлено, що основною 

конкурентною перевагою цих бізнес-структур є наявність синергетичного 

потенціалу, який включає наявні та резервні можливості розвитку бізнес-мереж, 

які виникають при взаємодії їх учасників і забезпечують ефективізацію їх 

діяльності через отримання додаткових вигод та посилення конкурентних 

переваг мережі в цілому та кожного її учасника. 

2. Дослідження специфіки організації мережевих бізнес-структур 

проведено на основі аналізу нормативно-правової бази, що визначає умови їх 

створення і функціонування, кадрового забезпечення та територіального 

розташування нових аптечних торгових точок, а також вивчення особливостей 

міжфірмових і внутрішньофірмових зв’язків учасників підприємницьких 

структур та окремих питань асортиментної та цінової політики.  

3. Проведено аналіз екзогенних та ендогенних чинників розвитку 

аптечних мереж. До екзогенних чинників віднесено: демографічно-медичні та 

екологічні: економічні, соціально-культурні, науково-технічні, політичні, 

ринкові. попит на продукцію та послуги аптечних мереж, конкурентне 

середовище, а до ендогенних – організаційно-структурні, технологічні та 

фінансово-економічні. 
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4. Розроблено методичний інструментарій дослідження організаційних 

та просторових аспектів розвитку аптечних мереж. Застосування 

запропонованого методичного підходу дало можливість провести комплексний 

експрес аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності 

провідних аптечних мереж в Україні, який показав, що досліджувані аптечні 

мережі розвиваються у відповідності до власного потенціалу та тенденцій 

розвитку аптечного ринку України. 

5. Запропоновано та апробовано методичний підхід до оцінки 

взаємозв’язків аптечних бізнес структур, який передбачає оцінку рівня 

централізації, однорідності структури та рівня відкритості мережі. В результаті 

проведеного аналізу встановлено, що більшість досліджуваних мереж мають 

високу щільність внутрішніх взаємозв’язків, максимальний рівень централізації, 

гомогенність структури, високу мобільність зв’язків. Сьогодні спостерігається 

активність щодо збільшення кількості торгових точок мереж та недостатня 

активність аптечних мереж щодо участі у спільних інноваційних проектах.  

6. Запропоновано методику оцінювання синергетичного ефекту 

діяльності аптечних мереж. Здійснена експрес-оцінка стану ефективності 

функціонування шести аптечних мереж, які є лідерами національного ринку за 

кількістю закладів та обсягами продажу дозволила встановити, що компанія 

Аптека-Магнолія («Аптека низьких цін») отримала найбільший ефект синергії за 

показниками рентабельності та кількості новостворених торговельних точок. У 

мережі аптек «Подорожник» найбільший синергетичний ефект зафіксовано за 

показником виручки від реалізації аптечної мережі. До того ж вказані компанії 

використовують прогресивні методи управління, які сприяють підвищенню 

ефективності їх діяльності. 

7. З метою вирішення проблем державного регулювання розвитку 

аптечних мережевих бізнес-структур розроблено пропозиції щодо 

удосконалення механізму реалізації національної програми реімбурсації та 

регулятивної політики з відкриття та розміщення аптек, які є структурними 

одиницями аптечних мереж. Запропоновано схему відшкодування вартості 

препаратів, у якій передбачено поетапне регулювання цього процесу, уточнення 

терміну відшкодування коштів та заходи з покращення обслуговування 

населення. 

8. Визначено основні проблеми розвитку аптечних мереж, зокрема: 

недостатня кількість торговельних точок аптечних мереж, особливо у сільській 

місцевості; переважання гомогенної структури мереж; недостатній рівень 

розвитку зовнішніх взаємозв’язків мережевих аптечних структур; низька 

ефективність цінової та маркетингової політики, нестабільність фінансових 

результатів діяльності. Відповідно, основними напрямками вирішення вказаних 

проблем визнано: 1) оптимізацію цінової політики мережевих суб’єктів в 

комплексі з покращенням асортиментної та маркетингової політики; 

2) реалізацію заходів з впровадження інноваційних процесів, організації 

співробітництва з іншими зовнішніми суб’єктами підприємницької діяльності 

стосовно спільної рекламування та збуту товарів; 3) впровадження 

стимулювання персоналу за умов збільшення продажу лікарських засобів. 
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9. В рамках визначених напрямів для досліджуваних аптечних мереж 

розроблено систему заходів з підвищення ефективності їх функціонування, 

зокрема в частині удосконалення асортиментно-цінової політики передбачено 

виключення з асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення, 

які не підпадають під державне цінове регулювання, з товарного асортименту та 

ведення нових товарів категорій  («Догляд за тілом», «Краса та здоров’я», 

«Гігієна та догляд», «Догляд за волоссям» та ін.). 

Представлене економічне обґрунтування заходів з впровадження 

інноваційних заходів у маркетинговій діяльності та  доставці лікарських засобів 

і товарів медичного призначення базується на розрахунку прогнозних значень 

адміністративних і маркетингових витрат, собівартості послуг, кількості 

клієнтів, рентабельності та дохідності проекту загалом Щодо заходів 

стимулювання персоналу, то прогнозні оцінки їх ефективності враховують такі 

показники як розмір преміювання працівників у відповідності до обсягів 

продажу, середній розмір витрат на стимулюючі заходи  та  середній рівень 

ефективності заходу. Обґрунтовано, що запропоновані заходи забезпечить 

зростання виручки, рентабельності та збільшення кількості постійних покупців. 
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Дисертаційна робота присвячена удосконаленню теоретико-методичних 

засад розвитку мережевих бізнес-структур та розробці практичних рекомендацій 

щодо підвищення ефективності їх діяльності. Проведено класифікацію аптечних 

мереж за низкою критеріїв, виокремлено екзогенні та ендогенні чинники 

розвитку аптечних бізнес мереж, які відображають їх особливості та умови 

мережевої діяльності аптечних закладів.  
Проведено аналіз динаміки розвитку аптечних мережевих бізнес структур 

в Україні. В роботі запропоновано методичні підходи до аналізу особливостей 

розвитку найбільших аптечних мереж, які спрямовані на оцінювання   

організаційних та просторових аспектів  їх розвитку та стану системи внутрішніх 

та зовнішніх взаємозв’язків. 

На основі запропонованого методичного підходу проведено оцінку 

синергетичного ефекту їх діяльності за показниками рентабельності діяльності, 

виручки від реалізації та кількості створених нових торгівельних точок.  

В роботі досліджено особливості державного регулювання розвитку 

мережевих бізнес-структур, зокрема при реалізації програми «Доступні ліки». 

Запропоновано напрямки  та заходи підвищення ефективності функціонування 

аптечних мереж, зокрема: удосконалення асортиментно-ціноврої політики, 

організації співробітництва з іншими зовнішніми суб’єктами підприємницької 

діяльності стосовно спільної реклами, просування та збуту товарів; 

диверсифікації послуг, що надаються аптечними мережами; запровадження 

інноваційних способів доставки виробів медичного призначення та лікарських 

засобів; стимулювання персоналу щодо збільшення продажу товарів в 

торговельних точках аптечної мережі. 

Ключові слова: мережева бізнес-структура, аптечна мережа, 

синергетичний потенціал, конкурентні переваги, фармацевтичний ринок, 

ефективність. 
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М. И. Долишнего НАН Украины», Львов, 2018. 

Диссертационная работа посвящена совершенствованию теоретико-

методических основ развития сетевых бизнес-структур и разработке 

практических рекомендаций по повышению эффективности их деятельности. 

Проведена классификация аптечных сетей по ряду критериев, выделены 

экзогенные и эндогенные факторы развития аптечных бизнес сетей, которые 

отражают их особенности и условия сетевой деятельности аптечных 

учреждений. 

Проведен анализ динамики развития аптечных сетевых бизнес структур в 

Украине. В работе предложены методические подходы к анализу особенностей 

развития крупнейших аптечных сетей, направленных на оценку 
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организационных и пространственных аспектов их развития и состояния 

системы внутренних и внешних взаимосвязей. 

На основе предложенного методического подхода проведена оценка 

синергетического эффекта их деятельности по показателям рентабельности 

деятельности, выручки от реализации и количества созданных новых торговых 

точек. 

В работе исследованы особенности государственного регулирования 

развития сетевых бизнес-структур, в частности при реализации программы 

«Доступные лекарства». Предложены направления и меры повышения 

эффективности функционирования аптечных сетей, в частности: 

совершенствование ассортиментно-ценовой политики, организации 

сотрудничества с другими внешними субъектами предпринимательской 

деятельности по совместной рекламе, продвижению и сбыте товаров; 

диверсификации услуг аптечными сетями; внедрение инновационных способов 

доставки изделий медицинского назначения и лекарственных средств; 

стимулирование персонала по увеличению продаж товаров в торговых точках 

аптечной сети. 

Ключевые слова: сетевая бизнес-структура, аптечная сеть, 

синергетический потенциал, конкурентные преимущества, фармацевтический 

рынок, эффективность.  

 

ABSTRACT 

Kit L. Z. Organizational-economic principles of development of pharmacy 

network business structures.  – Qualifying scientific work as a manuscript. 
Thesis for obtaining the scientific degree of a candidate of economic sciences by 

08.00.04 specialty – Еconomics and management of enterprises. - SI «The Institute of 

Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine», Lviv, 2018. 

The thesis is devoted to the improvement of theoretical and methodological 

principles of development of network business structures and the elaboration of 

practical recommendations to improve the efficiency of their activity.  Pharmacy 

networks were classified by the number of criteria and exogenous and endogenous 

factors in the development of pharmaceutical business networks that reflect their 

characteristics and conditions of business network pharmacies’ activity were outlined. 

The dynamics of development of pharmacy network business structures in 

Ukraine was analyzed. The methodical approaches to the analysis of the development 

peculiarities of the largest pharmacy networks aimed at assessing the organizational 

and spatial aspects of their development and the condition of the system of internal and 

external interconnections were proposed. 

On the basis of the proposed methodological approach, the synergistic effect of 

their activity was estimated by the indicators of profitability of activity, sales revenue 

and the number of newly created outlets. 

The main problems of the development of pharmacy networks were determined, 

in particular: insufficient number of outlets in pharmacy networks, especially in rural 

areas; predominance of homogeneous network structure; insufficient level of 

development of network pharmacy structures’ external interconnections; low 
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efficiency of pricing and marketing policies, instability of financial performance. 

Accordingly, the following main directions were suggested to solve the problems: 

1) optimization of price policy of network entities along with improvement of 

assortment and marketing policy; 2) realization of measures on introduction of 

innovative processes, organization of cooperation with other external entities of 

entrepreneurial activity in terms of joint advertising and marketing of goods; 3) 

introduction of incentives for staff in conditions of increased sales of medicines. 

The thesis examines the features of the state regulation of network business 

structures’ development, in particular during the implementation of the "Available 

Drugs" program.  Directions and measures to enhance the functioning of pharmacy 

chains were suggested, including: improved assortment, pricing, organization of 

cooperation with other external business entities on common advertising, promotion 

and marketing of products; diversification of services provided by pharmacy networks;  

introduction of innovative methods of delivery of medical products and medical 

products;  encouraging staff to increase sales of goods at the outlets of the pharmacy 

network.  

Key words: network business structure, pharmacy network, synergistic potential, 

competitive advantages, pharmaceutical market, efficiency. 
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