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"Маркетинг партнерських відносин як інструмент стратегічного
управління підприємством"
Конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах багато в
чому визначається спроможністю інтегрувати всі свої ресурси в єдину
комплексну систему. Домінантним фактором забезпечення стійких конкурентних переваг підприємства є оптимізація його партнерських відносин
з контрагентами.
Метою статті є теоретичне обґрунтування концептуального підходу
до формування системи маркетингової партнерської взаємодії.
Для досягнення поставленої мети необхідно розкрити сутність
категорій "партнерство", "взаємодія", "співробітництво", "інтеграція" та
обґрунтувати необхідність застосування партнерської взаємодії.
Дослідження довело, що формування передумов стійкого розвитку
промислових підприємств на основі встановлення партнерських відносин
стає все більш поширеним. Специфікою партнерства є збереження
кожним із партнерів відносної самостійності в основних аспектах
діяльності. Тож партнерство як вид спільної діяльності полягає в
рівноправності її учасників, що передбачає рівні права й обов’язки кожної
зі сторін, а відтак, і взаємну відповідальність. Отже, партнерство – це
ідеальний варіант стосунків рівноправних суб’єктів, які усвідомлюють
значення своїх дій для партнера і свою діяльність будують так, щоб
виправдати сподівання партнера і досягти спільної мети. Партнерство
можливе лише за умови взаємної довіри, впевненості та спільної
діяльності, спрямованої на досягнення спільного результату.
Зазначено, що об’єктивно необхідним є формування стратегічного
партнерства як довгострокових відносин співробітництва в ланцюгах
поставок, заснованих на тісному взаємозв’язку, довірі, відкритому обміні
інформацією і спільному несенні ризику підприємствами з метою
забезпечення більш високих результатів діяльності. При цьому основою
стратегічного партнерства є використання переваг, пов’язаних із
головною компетенцією кожного підприємства в ланцюгу поставок.
Використання в менеджменті підприємства-інтегратора маркетингу
партнерських відносин забезпечить: формування системи налагоджених
маркетингових відносин із постачальниками, посередниками, покупцями
завдяки гармонізації всіх груп інтересів; обґрунтованості прийнятих
управлінських рішень; високу культуру спілкування з партнерами;

найбільш повне використання маркетингового потенціалу взаємодії і
гнучкий стратегічний розвиток підприємств на базі використання спільних
переваг і досягнення синергетичного ефекту від партнерства.
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