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"Еволюція системи постачання промислових підприємств"
Стаття присвячена питанням трансформації ролі постачання в
діяльності промислових підприємств. Метою статті є систематизація
світового досвіду в даній предметній області і формування рекомендацій
щодо підвищення ефективності діяльності промислових підприємств у
сфері постачання.
Показано, що зміни, які відбуваються у сфері постачання промислових підприємств, полягають у трансформації постачання з вузькоопераційної/транзакційної функції в стратегічно значущу функцію управління
підприємством і досягненні ним конкурентоспроможності. Проведено
аналіз еволюційних моделей, які констатують зміни, що мали місце у
сфері матеріально-технічного постачання, а саме: побудова партнерських,
довірчих стосунків із постачальниками, зростання статусу підрозділу
постачання в управлінні підприємством, перехід від роз'єднаності
підрозділів підприємства до міжфункціональної взаємодії. На цій основі
сформульовано основні результати трансформації системи постачання:
фокусування на загальній ефективності діяльності підприємства, а
не на рівні закупівельних цін;
розгляд постачальників як зовнішніх ресурсів, а не продавців;
перехід від суперницьких стосунків до стратегічних альянсів з
постачальниками;
перехід від одиничних замовлень на закупівлю до довгострокових
контрактів;
відмова від цінового тиску на постачальників у напрямі спільного
управління витратами;
перехід від реактивних дій до проактивних/попереджувальних;
зміна статусу співробітників підрозділу постачання: від менеджерів із
постачання – до фахівців у галузі управління ланцюгами поставок;
зростання професіоналізму співробітників підрозділу постачання: від
вузьких фахівців – до професіоналів широкого профілю, що дозволяє
відмовитися від детального контролю над їх діяльністю і підвищити їх
повноваження;
перехід від роз'єднаності підрозділів до міжфункціональних команд.
Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності
діяльності промислових підприємств у сфері постачання. Для підвищення

статусу і відповідальності підрозділу постачання за якість роботи з
постачальниками і загальні результати діяльності підприємства необхідно
провести перенавчання персоналу з метою оволодіння сучасними
навичками і прийомами взаємодії з постачальниками, роботою в
міжфункціональних командах, використанням систем електронного
постачання тощо. Окрему роботу слід провести з постачальниками щодо
підвищення їх лояльності і прозорості/довірчості стосунків, а також
підкріпити ці зміни згодою інших підрозділів підприємства і підтримкою
вищого керівництва.
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