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"Концептуальний підхід до управління міжфірмовими
відносинами в ланцюгах постачань"
Необхідність оперативного реагування на кон'юнктуру ринку і економічну ситуацію, що швидко змінюється, викликає потребу в управлінні
міжфірмовими відносинами в ланцюгах постачань на базі системного
цілісного підходу.
Питаннями системного управління міжфірмовими відносинами займалися такі автори, як: Антощишина Н. І., Григорак М. Ю., Балабаниць А.
В., Верба В. А., Кизим М. О., Пушкар О. І., Пилипенко А. А., Тарнавська Н.
П., Сивак Р. Б. та ін. Однак аспектам формування концептуального
підходу до управління міжфірмовими відносинами в ланцюгах постачань
у науковій літературі не приділено належної уваги.
У статті розроблено концептуальний підхід до управління міжфірмовими відносинами в ланцюгах постачань для підприємств галузі енергетичного машинобудування, що складається із семи ключових положень.
Авторами виділено базові терміни, які використовуються в процесі
формування концептуального підходу, а також сформовано понятійний
апарат із зазначенням зв'язків таких понять, як: ланцюг постачання,
міжфірмові відносини, партнер, інтегрована група, система управління
міжфірмовими відносинами, цінність міжфірмових відносин, ключові
компетенції, ефективність міжфірмових відносин, інтеграція, розвиток
міжфірмових відносин.
Авторами обґрунтовано необхідність формування системи управління міжфірмовими відносинами для забезпечення стійкого виконання
комплектації складних енергетичних об'єктів на довгостроковій основі
партнерами інтегрованої групи.
У межах сформованих положень запропоновано модель трифазного процесу управління міжфірмовими відносинами інтегрованої групи.
У першій фазі відбувається формування складу учасників інтегрованої
групи; у другій фазі створюється система управління міжфірмовими
відносинами; третя фаза передбачає розвиток міжфірмових відносин.
Розкрито сутність ціннісно-орієнтованого підходу до управління
міжфірмовими відносинами, який був обраний в якості базового; висунуто гіпотезу про те, що елементи цінності взаємопов'язані і взаємно
обумовлені. Цінності, виражені в нематеріальній формі, можуть спри-

чиняти появу цінностей у матеріальній формі. Авторами пропонується
впорядкованість елементів цінності подати у вигляді мережної структури.
Наведено чинники, що впливають на процеси формування і розвитку міжфірмових відносин. Визначено основні принципи побудови системи управління міжфірмовими відносинами. З метою систематизації
чинників проведено їх розподіл на групи: зовнішні чинники, внутрішні
чинники, чинники сумісності, чинники системності.
Зроблено висновок про те, що ключовою ідеєю запропонованого
концептуального підходу є досягнення цінностей всіма учасниками
процесу з урахуванням викладених принципів управління. Надалі концептуальний підхід буде слугувати базисом для формування моделей та
методів оцінки цінності міжфірмових відносин.
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