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Постачальники як один з основних елементів зовнішнього мікрооточення підприємства, справляють значний вплив на діяльність торговельної
мережі. У загальному розумінні від них залежать основні конкурентні
переваги товарів, що пропонує мережа покупцям. Визначення й
використання постачальницького потенціалу дозволить торговельному
підприємству підвищити ефективність своєї основної діяльності, створити
і підтримувати бажану конкурентну позицію.
Розгляду проблем вибору постачальників і управління взаємодією з
постачальниками присвячені наукові праці багатьох вітчизняних і
зарубіжних авторів, але жоден з авторів не розглядає поняття та
структуру постачальницького потенціалу підприємства і не пропонує
методичного підходу до його оцінювання. Методи, що пропонують автори,
спрямовані лише на обґрунтування відбору постачальника і не
розкривають всіх елементів взаємодії підприємства і постачальника, а
також не враховують особливостей організації та управління постачанням
у торговельних мережах. Основними цілями даної статті є визначення
особливостей взаємодії з постачальниками в торговельних мережах,
обґрунтування структури постачальницького потенціалу торговельних
мереж, розробка методики розрахунку сукупного постачальницького
потенціалу торговельної мережі.
Аналіз управління взаємодією з постачальниками на підприємствах
торгівлі продуктами харчування дозволяє виділити наступні особливості
управління постачанням у торговельних мережах: по-перше, торговельні
мережі використовують автоматизовану систему управління взаємодією з
постачальниками SRM; по-друге, всі продуктові торговельні мережі мають
власні торговельні марки; по-третє, торговельні мережі отримують у
взаємодії з постачальниками додатковий дохід від рекламних послуг та
мерчандайзингу; по-четверте, постачання продуктів харчування
здійснюється раз або два рази на тиждень за попереднім замовленням,
умови постачання передбачають доставку продуктів за рахунок
постачальника і розрахунки за фактом постачання; по-п'яте, торговельні
мережі проводять змагання між постачальниками на тендерній основі; пошосте, взаємодія з постачальником передбачає штрафні санкції
постачальнику за будь-яке порушення строків постачання або якості чи

асортименту товару і штрафні санкції магазину за відсутність товару на
належному місці в торговельному залі; по-сьоме, угоди з постачальниками передбачають повернення товару, на який закінчується строк
придатності.
У статті обґрунтовано структуру постачальницького потенціалу, що
містить економічну і управлінську складові, запропоновано методику
розрахунку елементів постачальницького потенціалу і сукупного постачальницького потенціалу торговельної мережі, а також коефіцієнта його
використання. З метою апробації запропонованої методики розраховано
постачальницький потенціал і коефіцієнт його використання для трьох
провідних торговельних мереж Донецької області, що здійснюють
торгівлю продуктами харчування.
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