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Методологія  дослідження.  Результати  отримані  за  рахунок  використання  методів:

логіко-аналітичних  –  при  критичному  аналізі  досліджень  щодо  обґрунтування

взаємовідносин суб’єктів в каналах забезпечення  виробництво-збут; статистичних методів –

при визначенні  основних  тенденцій  розвитку підприємств  гірничого машинобудування  та

добувної  промисловості;  стандартних методів маркетингових досліджень – при визначенні

особливостей  та  вимог  взаємодії  підприємств  в  каналах  забезпечення  та  збуту,  а  також

інструментарію,  який  дозволяє  враховувати  специфіку  та  тенденції  розвитку  галузі  при

взаємодії  підприємств  машинобудування;  узагальнення  –  при  встановленні  переваг

партнерств  для  підприємств  добувної  промисловості,  гірничого  машинобудування  та

підприємств, що їх забезпечують.

Результати.  На  основі  двох  основних  теоретичних  підходів  до  обґрунтування

взаємовідносин суб’єктів в каналах забезпечення - виробництво-збут, один з яких спирається

на аналіз трансакційних витрат, а інший – на партнерську контрактацію, визначено основні

напрями вирішення проблем взаємодії підприємств в умовах швидкої трансформації ринків

України.  Встановлено,  що  попередні  дослідження  не  приділяють  уваги  впливу галузевих

особливостей,  які  забезпечують  умови  формування  взаємовідносин  та  мету  взаємодії

підприємств.  Тому  розробка  методологічного  підходу  для  пошуку  найбільш  раціональної

форми  взаємодії  в  каналах  з  точки  зору  взаємної  вигоди  усіх  учасників  та  формування

інструментарію,  який  дозволяє  враховувати  специфіку  та  тенденції  розвитку  галузі,  є

нагальною необхідністю.

Проаналізовано основні  тенденції  взаємодії  підприємств гірничого машинобудування

України в каналах забезпечення і збуту. Показано, що порушення традиційних виробничих

ланцюжків  між  підприємствами  машинобудування,  добувної  промисловості  та  суміжних

галузей  внаслідок  їх  структурних  трансформацій  за  останні  два  десятиліття  призвели  до

зміни взаємозв'язків в каналах. Дослідження показали, що найбільш раціональною формою

взаємодії підприємств гірничого машинобудування в каналах забезпечення та збуту за таких



умов є партнерства, що сприятиме досягненню взаємної вигоди усіх учасників та мінімізації

витрат взаємодії. 

Новизна.  Запропоновано  здійснювати взаємодію  підприємств  гірничого

машинобудування,  добувної промисловості та підприємств, що їх обслуговують, на основі

партнерства,  що  дозволяє  забезпечити  пристосування  до  вимог  споживачів,  мінімізувати

витрати взаємодії та отримати синергетичний ефект від спільної роботи. 

Практична  значимість.  Формування  партнерства  між  підприємствами  добувної

промисловості,  гірничого  машинобудування  та  підприємств  суміжних  галузей  забезпечує

кожному  учаснику  можливість  на  всіх  рівнях  планування  (оперативному,  поточному  та

стратегічному) формувати адекватно до мінливих умов ринку асортимент продукції, обсяги

продажів  та  забезпечення  виробництва  сировиною,  матеріалами,  обладнанням  та

комплектуючими  з  потрібними  характеристиками,  що  дозволяє  стабільно  працювати  усім

учасникам.

Ключові  слова: гірниче  машинобудування,  канали  забезпечення  і  збуту,  взаємодія
підприємств, мінімізація витрат взаємодії.
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