ПРОГРАМА ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТІВ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ГРУП
Шлях будови нових компетенцій та розвитку інноваційного бізнесу
Проект «Купуймо Разом! 2.0» передбачає допомогу українським малим та середнім
підприємствам та бізнес-об'єднанням у творенні нового напрямку їх діяльності –
закупівельних груп. Використання польського досвіду і практичних навиків у створенні та
управлінні закупівельними групами дозволить досягнути швидкого та якіснішого результату.
***
Закупівельні групи – це універсальний інструмент польського та європейського бізнесу, що
дозволяє завдяки співпраці швидко та ефективно збільшити рентабельність, зменшити витрати,
підвищити конкурентоспроможність та покращити позицію на ринку малих і середніх підприємств.

Можливості для Консультантів Закупівельних Груп
Бізнес-модель основою якої є структуризована співпраця малих та середніх підприємств з метою
оптимізації закупівель, процесів діяльності та продажів все ще є маловідомою та рідко
використовною в Україні. Проте, ця модель має великий потенціал, який можна порівняти з
польським чи західноєвропейським. Використання та розповсюдження ідеї закупівельних груп
вимагає наполегливої праці професіоналів та експертів, які зможуть в практиці запровадити цю
ідею в українську економіку в безпосередній співпраці з підприємцями та бізнес-об’єднаннями.
Водночас, запровадження закупівельних груп в Україні дозволить консультантам створити та
популяризувати ринок консалтингових послуг у цій сфері.

Прагнеш розвинути свої навики та стати одним із перших експертів у
створенні та управлінні закупівельних груп B2B в Україні?
Візьми участь в навчальній програмі для консультантів закупівельних груп
проекту «Купуймо Разом! 2.0»
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Переваги участі в Програмі
Проект «Купуймо Разом! 2.0» забезпечує підготовку майбутніх консультантів закупівельних груп
при використанні наступних інструментів:
§ інтенсивного 3-денного навчального семінару, присвяченого поширенню теоретичних
знань та ознайомленню з методологією закупівельних груп;
§ практичного розвитку здобутих навиків та компетенцій, завдяки участі консультантів (під
опікою польських експертів) у практичних семінарах для українських підприємців та
залученню до створення реальних закупівельних груп;
§ доступ до створеної бази знань про закупівельні групи, що містить безліч презентацій,
публікацій, матеріалів з практичних семінарів та інтерв’ю з експертами;
§ участь в онлайн навчальні, основою якого є вже опубліковані та нові навчальні курси на eLearning платформі Проекту;
§ участь в створенні та публікації Довідника для Консультантів Закупівельних Груп;
§ можливість робочої співпраці з державними установами України, відповідальними за
дільність закупівельних груп – Антимонопольний комітет України;
§ доступ до бази учасників Проекту (приватних підприємців та членів бізнес-об’єднань);
§ підтримка від організаторів Проекту у започаткуванню ринку консалтингових послуг у
сфері закупівельних груп (інформаційна підтримка, організація тематичних заходів і т.д.);
§ створення Центрів Компетенцій Закупівельних Груп у співпраці з Києво-Могилянською
бізнес-школою та Національною Платформою Малого та Середнього Бізнесу, які стануть
платформою співпраці та місцем зустрічей підприємців та експертів/консультантів, а також
сприятимуть розвитку методології та ноу-хау у сфері закупівельних груп;
§ можливість започаткування праці з новою закупівельною групою, створенням якої будуть
зацікавленні учасники Проекту.

Як приєднатись до програми для Консультантів?
Проект передбачає декілька етапів підготовки та навчання, які повинні бути виконані, щоб
Консультант Закупівельних Груп був внесений до Реєстру Консультантів Проекту. Реєстр стане
наступним інструментом започаткування ринку консалтингових послуг, буде доступний
установам зв’язаним зі створенням закупівельних груп (АМКУ) та стане основою для будови
Центрів Компетенцій (в Києві та Львові).
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ЗАПРОШУЄМО!
Семінар для Консультантів Закупівельних Груп
Середа-П’ятниця, 26-28 квітня 2017 року
Києво-Могилянська Бізнес Школа [kmbs], вул. Волоська 8/5
***
Кількість учасників Семінару є обмеженою! Для участі потрібно обов’язково
зареєструватись та отримання підтвердження від організаторів!

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА:
https://goo.gl/forms/0e54nylyupPH9PlH2
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1 ДЕНЬ
2 ДЕНЬ
3 ДЕНЬ

Календар Проекту
Подія | Елемент
Навчальний Семінар

e-Learning платформа та
База Знань
Підтримка та Консультації
з Експертами
Практичні Семінари з
Підприємцями та БізнесОб’єднаннями
Підсумкова Конференція

Центри Компетенцій

М ета

Термін | М ісце

Інтенсивне
навчання
майбутніх
консультантів
закупівельних груп, презентація результатів проекту
та представлення перспектив розвитку консалтингу.
Подальший розвиток інструменту поглиблення
професійних знань учасників Проекту та доповнення
навчальних матеріалів аспектами про діяльність
консультантів закупівельних груп.
Інтерактивний та безпосередній доступ учасників
Проекту до експертів та фахівців.
Підготовлення консультантів методом on-the-job
training під опікою польських експертів, закріплення та
розвиток здобутих знань і навиків.
Представлення досягнутих результатів впродовж 3
років реалізації проекту «Купуймо Разом! » в Україні.
Створення двох Центрів, що стануть платформою
співпраці та місцем зустрічей підприємців та
консультантів, а також сприятимуть розвитку
методології та ноу-хау у сфері закупівельних груп;

26-28 квітня 2017 року
Київ, [kmbs]
Квітень-Грудень
онлайн
Травень-Грудень 2017
семінари Київ/Львів,
вебінари онлайн
Травень-Грудень 2017
Київ/Львів
Листопад 2017
Київ, [kmbs]
Грудень 2017
Київ/Львів

Організатори: Асоціація «Ініціатива Родинних Фірм» (Польща), Практика Управління (Україна).
Партнери:

Києво-Могилянська бізнес-школа [kmbs] (Україна), Національна Платформа
Малого та Середнього Бізнесу (Україна), Асоціація Менеджерів Інтерім
(Польща) та Програма розвитку ООН (UNDP).

Контакти
Купуймо Разом! 2.0

Практика Управління

Андрій Цяпута

Людмила Пшеницька-Чала

тел.: +48 534 122 907
e-mail: andriy.tsyaputa@kupuimorazom.org.ua

тел.: +38 093 323 90 14
e-mail: lyudmyla.pshenytska@kupuimorazom.org.ua

Участь в проекті «Купуймо Разом! 2.0» – БЕЗКОШТОВНА!
Проект фінансується Міністерством Закордонних Справ Республіки Польща в рамках
програми «Польська Допомога»
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