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Сучасний фармацевтичний ринок України є складною динамічною 

системою з розвиненою ієрархічною структурою, економічними характе-

ристиками якого є високий рівень конкуренції, значна сегментація, імпо-

ртозалежність, достатньо потужне державне регулювання при незнач-

ному фінансуванні. Посилення конкурентної боротьби обумовлює необ-

хідність підвищення ефективності функціонування вітчизняних фармаце-

втичних підприємств за різними напрямками, зокрема, забезпечення ефе-

ктивного управління каналами збуту. 

Одним зі шляхів розв'язання проблеми є моделювання збутових 

процесів із залученням імітаційних технологій. Не зважаючи на наявність 

певного досвіду використання економіко-математичних методів й інфор-

маційних технологій в управлінні фармацевтичними підприємствами, іс-

нують значні розбіжності між дослідницькими розробками та їх приклад-

ним впровадженням в діяльність реальних об'єктів. Найбільшого розпов-

сюдження отримали методи аналізу та прогнозування попиту на фарма-

цевтичні товари [1-2]; моделі управління запасами [3-5], транспортуван-

ням товарів [6-7]. Існують розробки стосовно моделювання бізнес-проце-

сів фармацевтичних підприємств ([8]). 

Разом з цим, методи імітаційного моделювання посідають незначне 

місце, не зважаючи на їх гнучкість та багатофункціональність [4-5]. 

102 

mailto:nadin_zs@te.net.ua
mailto:natalij@te.net


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ 
АНАЛІЗУ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

Пропонується імітаційна модель функціонування прямого каналу 

збуту фармацевтичної компанії, розроблена з використанням інструмен-

тальної бази системно-динамічного та агентного підходів на програмній 

платформі системи AnyLogic. Особливості реалізації збутових процесів 

підприємств фармацевтичної галузі досліджувалися на прикладі компанії 

«Фармак». 

Головними напрямками використання розробленої моделі-трена-

жера є наступні: 

- Прогнозування ринкового попиту на препарати різних фармако-

логічних груп. 

- Прогнозування інтенсивності продажів препаратів в досліджува-

ній аптечній мережі та в окремих її ланках. 

- Аналіз наявності у фармацевтичного підприємства виробничих 

потужностей, відповідних потребам ринку. 

- Оцінка обсягів та тривалості виконання фармацевтичним підпри-

ємством замовлень аптечної мережі. 

- Аналіз ефективності управління товарними запасами аптечної 

мережі згідно зі специфікою галузі. 

- Прогнозування головних результатних показників функціону-

вання фармацевтичного підприємства та аптечної мережі у натуральному 

та вартісному вимірі. 

- Визначення «вузьких місць» у виробничій та збутовій діяльності 

фармацевтичного виробника. 

Використання багатопідходної парадигми моделювання - комбіна-

ції системно-динамічного та агентного підходів - дозволяє досягати різ-

них рівнів агрегації процесів, що моделюються. Окрім загальної динаміки 

розвитку стає можливим дослідити процеси зі значним рівнем деталізації 
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- зокрема, здійснювати імітацію інтенсивності звертання клієнтів до ап-

тек, реалізації покупок й т. і. 

Необхідний часовий період імітації задається користувачем. Плат-

форма AnyLogic забезпечує проведення різних типів експериментів (про-

стих, оптимізаційних, нестандартних, порівняння «прогонів», аналізу чу-

тливості, варіації параметрів, Монте-Карло) та різноманітні параметричні 

настройки. Система підтримує широкий спектр інструментів для збору, 

відображення та аналізу даних під час виконання моделі. 

За допомогою імітаційних експериментів можливо отримувати на-

бір реалістичних сценаріїв майбутнього функціонування фармацевтич-

ного підприємства та його збутової мережі, що сприяє впровадженню ре-

зультативних управлінських рішень. 

Модульність та відкритість моделі забезпечує її пристосування до 

специфіки конкретних об'єктів фармацевтичної галузі. 
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