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Мирон Галина Костянтинівна. Впровадження нового препарату на фар-
мацевтичний ринок. Рукопис. Магістерська робота на здобуття освітнього
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Об’єктом дослідження є фармацевтична промисловість України.
Предметом дослідження є маркетингові процеси і механізми управління
товарною політикою вітчизняних фармацевтичних підприємств.
Мета роботи – обґрунтування принципів управління товарною
політикою фармацевтичних підприємств шляхом проведення маркетингових
досліджень, оцінювання кон’юнктури ринку нестероїдних протизапальних
препаратів. 
Завданнями магістерської роботи є: проаналізовано та узагальнено
теоретичні аспекти формування товарної політики фармацевтичних
підприємств;досліджено сучасні підходи та механізми реалізації товарної
політики фармацевтичних підприємств у країнах світу та в Україні;проведено
маркетинговий аналіз вітчизняного ринку нестероїдних протизапальних
препаратів, визначити тенденції його розвитку;проаналізовано цінових
параметрів нестероїдних протизапальних препаратів, що представлені на
фармацевтичному ринку України;розробити й опрацювати методичні підходи
до проведення оцінки конкурентних позицій нестероїдних протизапальних
препаратів на фармацевтичному ринку України;використанням методу кла-
стерного аналізу здійснено оцінку споживчих переваг стосовно досліджуваного 
сегмента ринку нестероїдних протизапальних препаратів;обґрунтувати 
економічну ефективність та інвестиційну доцільність розробки й упровадження 
нового вітчизняного нестероїдних про- тизапальних препаратів «Кейвер» 
виробництва Приватного акціонерного товариства «Фармак».
Робота містить: 120 сторінок, 20 таблиць, 6 рисунки, список літератури:
89 найменувань.

Ключові слова: кон’юнктура ринку, маркетингові дослідження,
нестероїдні протизапальні препарати, охорона здоров’я, товарна політика,
фармацевтика, фармацевтичні підприємства.



ABSTRACT

Myron Galina Konstantinovna. Introduction of a new drug to the pharmaceut-
ical market. Manuscript. Master's work on obtaining an educational degree "Mas-
ter" in specialty 075 - "Marketing". Kremenchuk National University named after
Mikhail Ostrogradsky, Kremenchuk, 2018.
The subject of research is the pharmaceutical industry of Ukraine.
The subject of the study is the marketing processes and mechanisms for man-
aging the commodity policy of domestic pharmaceutical companies.
The purpose of the work is to substantiate the principles of commodity policy
management of pharmaceutical companies by conducting marketing research, as-
sessing the state of the market for non-steroidal anti-inflammatory drugs.
The tasks of the master's thesis are: theoretical aspects of the formation of
commodity policy of pharmaceutical enterprises are analyzed and summar ized;
modern approaches and mechanisms of realization of commodity policy of phar-
maceutical enterprises in the countries of the world and in Ukraine are invest i-
gated; conducted marketing analysis of the domestic market of non-steroid anti-
inflammatory drugs, to determine the trends of its development; analyzed the price
parameters of non-steroidal anti-inflammatory drugs presented in the pharmaceuti-
cal market of Ukraine; to develop and develop methodological approaches to co n-
ducting an assessment of the competitive position of non-steroidal anti-
inflammatory drugs in the pharmaceutical market of Ukraine; using the cluster
analysis method, an assessment of consumer preferences regarding the market
segment of the nonsteroidal anti-inflammatory drugs; to substantiate the economic
efficiency and investment expediency of development and introduction of new
domestic non-steroidal anti-inflammatory drugs «Caver» produced by Private Joint
Stock Company «Farmak».
The work contains: 120 pages, 20 tables, 6 drawings, list of literature: 89
titles.

Key words: market situation, marketing research, non-steroidal anti-
inflammatory drugs, health care, commodity policy, pharmaceuticals, pharmaceut-
ical companies.


