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Є декілька причин, чому некомерцій-
ні асоціації підприємців повинні займа-
тись створенням і функціонуванням заку-
півельних груп. По-перше, некомерційні 
асоціації повинні створювати додаткову 
вартість для підприємців (створювати нові 
перспективи, допомагати і підштовхувати). 
По-друге, асоціації повинні розбудовува-
ти довіру і соціальний капітал. По-третє, 
некомерційні асоціації мають базову інф-
раструктуру: офіс, контакти і знання про 
відповідних осіб, галузі і територію, що дає 
їм можливість легко акумулювати необ-
хідний закупівельний потенціал. І нарешті, 
доходи від діяльності закупівельних груп 
можуть бути використані для фінансуван-
ня статутних цілей цих асоціацій, що дасть 
членам організації додаткову вигоду. 

Галузеві асоціації можуть обрати вер-
тикальну модель закупівельної групи, 
оскільки вони об’єднуватимуть закупі-
вельний потенціал, характерний для своєї 
галузі. Натомість, багатогалузеві, напри-
клад, територіальні (регіональні) асоціації 
чи клуби бізнесу оберуть горизонтальну 
модель закупівельних груп і шукатимуть 
спільний закупівельний потенціал для 
підприємств, які працюють у різних галу-
зях: офісне приладдя, страхові послуги, 
паливно-мастильні матеріали тощо.

Специфіка закупівельних груп гори-
зонтальних асоціацій підприємців має 
деякі особливості. По-перше, закупі-
вельна група є важливим доповненням 
до основної мети діяльності організації, 
по-друге, співпраця між учасниками такої 
асоціації має довгостроковий характер. 
Окрім цього, закупівельні групи в таких 
асоціаціях можуть мати як одноразовий, 
так і циклічний (періодичний) характер. 
Важливою характерною рисою більшості 
закупівельних груп регіональних асоціа-
цій є те, що в таких групах усі члени отри-
мують однакові умови закупівлі, неза-
лежно від обсягу (тобто, великі учасники 
діляться своїм потенціалом із меншими).

Склад учасників закупівельної групи 
залежатиме від форми закупівельної групи 
і від організатора. Що більш роздрібленим 
буде асортимент закупівель, то менш чис-
ленною буде закупівельна група. Натомість, 
однотипний асортимент дає можливість 
прийняти необмежену кількість учасників. 
Оптимальною буде закупівельна група із 
невеликою кількістю учасників, простим 
асортиментом, великим потенціалом і регу-
лярною повторюваністю закупівель.

Після формування складу учасників 
закупівельної групи слід перейти до етапу 
вибору суб’єкта, відповідального за про-

цес закупівель, та ухвалення загальної 
переговорної стратегії. В процесі ведення 
переговорів відповідальний суб’єкт пови-
нен регулярно звітувати перед групою 
про проміжні результати і домовленості, 
для чого потрібен інструмент для ефек-
тивного обміну інформацією.

Наприклад, у Польщі гарним прикла-
дом регіональної асоціації, яка займається 
спільними закупівлями є Підкарпатський 
клуб бізнесу, якому вдалося об’єднати своїх 
членів в групи для закупівлі електроенергії, 
палива, телекомунікаційних та кур’єрських 
послуг, газу, офісного приладдя та канце-
лярських товарів, побутової хімії тощо.

Наприклад, група із закупівлі електро-
енергії об’єднує 145 учасників із загаль-
ним обсягом споживання у 99 млн злотих 
і показником економії у 4,5 млн злотих. 
Група із закупівлі палива об’єднує 111 
учасників із загальним обсягом спожи-
вання у 105 млн злотих і показником еко-
номії у 650 тис. злотих. Група із закупівлі 
кур’єрських послуг об’єднує 84 учасни-
ків із загальним обсягом споживання у 
5,5 млн здлотих і показником економії 
у 1,375 млн злотих. Група із закупівлі 
газу об’єднує 35 учасників із загальним 
обсягом споживання у 1,75 млн злотих і 
показником економії у 175 тис. злотих.

Підготував Андрій 
МАКСИМУК

(За матеріалами бази даних 
e-learning матеріалів проекту 
«Купуймо разом»)

Закупівельні групи в асоціаціях 
підприємців
Зазвичай, ініціаторами оптимізації умов закупівель виступають 
окремі підприємці. Однак, бувають випадки, коли їм не вистачає 
ноу-хау, обсягу закупівель чи взаємної довіри. Цю проблеми можна 
вирішити за допомогою участі у закупівельних групах некомерційних 
організацій підприємців, оскільки такі організації користуються 
довірою і володіють відповідними компетенціями.
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 Знаю, що закупівельну групу 
«Ваша знижка» було створено в межах 
проекту «Купуймо разом». Розкажіть, 
будь ласка, як вона зараз працює?

– Ми розвиваємось. Наше основне 
завдання – згенерувати обсяг, щоб отримати 
найкращі умови, найкращу знижку – і потім 
цією знижкою поділитись з усіма. На даному 
етапі, коли ми тільки зростаємо, збираємо 
цей обсяг, ми віддаємо нашим учасникам 
усю знижку. Тобто, фактично для нас, як 
для оператора, ця діяльність не є прибутко-
вою. Ми жодної гривні не заробляємо. Ми 
беремо лише 1 копійку з клієнта, але це вже 
специфіка законодавства, це потрібно, щоб 
оформити документ, що ми надали послугу.

А по яких товарах Ви працюєте?
– Зараз це пальне. В перспективі нас 

цікавить також мобільний зв’язок, страхуван-
ня, запчастини... Зовсім інший напрям – ми 
можемо також надавати послуги для інших 
компаній. Коли вони не будуть через нас 
купувати, а ми просто виступатимемо кон-
сультантами зі створення закупівельної групи.

 Зрозуміло, сьогодні Ви працює-
те лише із паливними матеріалами. Де 
їх можна купити, як відбувається сама 
процедура?

– Нашим партнером є «Shell». Проце-
дура полягає в укладенні з нами догово-
ру. Ми надаємо нашим клієнтам паливні 
картки цієї мережі. Це пластикова картка, 

кошти на ній, заправка відбувається по 
ній, але гроші рухаються через нас.

 І на яку знижку нині Ваші клієнти 
можуть розраховувати?

– 1,50 грн на звичайне паливо, 1,80 – на 
преміальні види палива і 40 копійок – на газ.

 Яких обсягів Вам уже вдалося 
досягти?

– Близько 10 тон на місяць.
 А хто є учасниками Вашої закупі-

вельної групи?
– В основному, ми орієнтуємось 

на середній і дрібний бізнес. Тобто це 
можуть бути фізичні особи, можуть бути 
фізичні особи-підприємці. Можуть бути і 
невеликі юридичні особи, проте великий 
бізнес, зазвичай, намагається отримати 
персональну знижку для себе. Ми радше 
орієнтуємось на тих, хто при своїх обся-
гах не може отримати таку знижку.

 Чи робили Ви вже щось у напрямі 
розширення Вашої діяльності на інші 
товарні групи?

Журналісти проекту «Купуймо разом» поспілкувалися із керівником 
закупівельної групи «Ваша знижка», яка була однією із перших 
груп, що виникли в результаті першого року роботи проекту. 
Пан Віталій розповів нам про перші успіхи, плани на майбутнє і 
висловив свої думки щодо розвитку закупівельних груп в Україні у 
найближчому майбутньому.

Віталій Ревич, директор ТОВ «Ваша знижка»:
«В Україні закупівельні групи 
дуже часто є неформальними чи 
непублічними»

– Поки це лише в планах.
 Чи відповідає результат діяльнос-

ті групи Вашим очікуванням?
– В якийсь момент ми самі здивувалися, 

що нам вдалося, що оператор «Shell» пого-
дився надати нам знижку за обсяг. Зазви-
чай, люди ставляться до цього скептично: 
Ви спершу досягніть обсягів, а тоді ми Вам 
дамо знижку. І це справжня дилема для 
закупівельних груп: як отримати знижку, 
не маючи обсягу, і як пропонувати своїм 
учасникам якусь знижку, поки Ти її не маєш. 
Специфіка договірних відносин на укра-
їнському ринку полягає в тому, що люди 
слабо вірять у перспективу. Тобто, вони не 
готові зараз бути учасниками закупівельної 
групи лише заради того, щоб за півроку-рік, 
можливо, отримати цю знижку. Тобто, поки 
закупівельна група дрібна і лише зростає, їй 
складно назбирати учасників, бо всі хочуть 
моментально отримати якусь знижку.

 Скільки учасників закупівельної 
групи дають Вам оцей обсяг у 10 т?

– 50-70. Тобто, покупці закуповують в 
середньому по 200 літрів на місяць.

 А чому Ви працюєте саме із 
«Shell»? Чи розглядали Ви співпрацю з 
іншими операторами?

– На початку співпраці ми мали і картки 
«ОККО», і картки «WOG», але «Shell» запро-
понував нам найкращі умови на ринку.

 А що є найбільшим аргументом 
для Ваших потенційних учасників, щоб 
вони приєднувалися до Вас?

– На даний час – це знижка, матеріаль-
на вигода. Можливо, у перспективі ринок 
буде розвиватись, ми матимемо ширший 

спектр послуг, можливо, тоді ставлення 
учасників до цієї вигоди зміниться, але на 
даний час знижка є єдиною вигодою.

 Чи не обмежує Ваш розвиток те, 
що «Shell» має небагато АЗС?

– Частково обмежує. Але якщо Ви 
справді отримуєте хорошу знижку, то Вам 
нескладно проїхати додаткові 5 кілометрів 
раз на 2 тижні. Це радше питання звички і 
дисципліни. Тобто, це не є кардинальним 
обмежуючим фактором. Адже ми їх пере-
конуємо якістю пального на «Shell».

 Які, на Вашу думку, перспективи 
ринку закупівельних груп в Україні?

– Мені складно відповідати на це 
запитання. Бо тут є ціла низка нюансів: 
перше – це антимонопольне законодав-
ство, друге – це вибір форми закупі-
вельної групи. Ми брали участь в про-
екті «Купуймо разом», і вони допомогли 
нам обрати оптимальну форму, яка би не 
порушувала антимонопольного законо-
давства.

 Ви працюєте, як ТзОВ?
– Так. Зокрема, через те, що серед 

наших учасників є юридичні особи, і тут 
виникають нюанси, пов’язані із ПДВ.

 Чи чули Ви про інші закупівельні 
групи в Україні?

– Насправді, дуже складно в Украї-
ні знайти інформацію про закупівельні 
групи, оскільки вони, навіть діючи, як 
закупівельні групи, себе так переважно 
не називають. Вони є неформальними чи 
непублічними. Дуже часто так є через те, 
що вони вже об’єднують певну кількість 
учасників і не ставлять собі за мету залу-

чати нових. За кордоном ринок є публіч-
ним, наявність відкритої інформації про 
Тебе є перевагою, тому завжди є більше 
інформації про іноземний досвід.

 А сама знижка у Вас однакова для 
всіх учасників?

– Так, вона є однаковою, незалежно 
від обсягів.

 А що Ви робите для залучення 
нових учасників?

– Переважно ми використовуємо осо-
бисті контакти і соціальні мережі.

 Чи Ваша знижка відрізняється від 
тієї, яку «Shell» надає власникам своїх 
карток?

– На момент домовленості з ними, 
звичайним власникам карток «Shell» 
надавав лише 40-80 копійок знижки.

На завершення, ще раз хочу подякувати 
проекту «Купуймо разом», завдяки якому ми 
отримали інформацію про можливі форми 
закупівельних груп, про всі нюанси законо-
давства. А для тих людей, які лише планують 
створювати свою закупівельну групу, хочу 
сказати: вчіться, вірте – і рано чи пізно це 
запрацює. Складно повірити, що ми будемо 
розвиватись інакше, ніж це робить увесь 
світ, тому рано чи пізно закупівельні групи 
в Україні будуть такими ж поширеними, як 
і в інших країнах світу. Можливо, теперіш-
ні неформальні закупівельні групи стануть 
публічними, заявлять про себе на ринку і 
почнуть залучати нових учасників.

Спілкувалися Василь МАСЮК 
і Людмила ПШЕНИЦЬКА-
ЧАЛА
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Довіру можна вибудувати тільки на 
фундаменті, який грунтується на таких 
поняттях:
• Закупівельна група – це командна 

гра, яка повинна мати лідера або 
лідерів, які ініціюють її роботу та 
займаються організацією.

• Довіра не означає відсутність контр-
олю. Навпаки – контроль повинен 
бути невід’ємою частиною діяльності 
групи. Він повинен бути дешевим та 
водночас – ефективним. 

• Важливим фактором, який сприяє 
зміцненню довіри, є встановлення 
чітких принципів, зрозумілих для всіх 
членів групи.

• Діяльність групи повинна бути про-
зорою. Усі учасники повинні мати 
чітке уявлення про діяльність і прин-
ципи діяльності закупівельної групи, 
у якій вони беруть участь.

• Однакове ставлення до всіх членів групи 
має вирішальне значення для успіху.

• Члени групи повинні бути готові 
ділитись своїми знаннями, досвідом, 
відповідальністю – і забезпечувати 
взаємну підтримку.

• Проблеми слід вирішувати не силою, 
а на осові компромісу.

• Участь у групі вимагає емпатії та 
здатості до самообмеження. Насам-
перед, йдеться про виконання прин-
ципу ексклюзивності на певних 
територіях та про допомогу в разі 
виникнення проблеми надмірних або 
надто малих запасів або ж доступу 
до ринкової чи технічної інформації.

Іншим, вирішальним фактором успі-
ху, безпосередньо пов’язаним із довірою, є 
правильний вибір кандидатів. Слід звернути 
увагу на фактори: відповідного розташу-
вання учасників групи, відповідного рівня 
обороту, подібного до обороту інших членів 
групи, потенціалу конкретного учасника до 
зростання та його бездоганної репутації.

Розташування – це один із найважли-
віших факторів вибору членів закупівель-
ної групи. Добрим принципом є правило 
запрошувати до співпраці лише 1 фірму 
з конкретного регіону, таким чином уни-
каючи конфлікту інтересів з іншими учас-
никами групи. Іншим важливим критерієм 
відбору є мінімальне порогове значення 
обороту, яке повинна мати фірма-учасник 
закупівельної групи, а також рівномірність 
оборотів, порівняно з іншими членами. 
Хоча існують різні підходи до оборотів різ-
них учасників: деякі групи спрямовані на 
лідера, який відрізняється своїм оборотом 
від більшості членів і підтягує дрібні фірми 
для арощення закупівельного потенціалу.

Іншим ключовим елементом, на який 
варто звернути особливу увагу, є потен-
ціал фірми. Неварто залучати до групи 
учасників без потенціалу до зростання 
чи із проблемами в розвитку. Потенціал 
фірми до зростання може бути важли-
вішим аспектом, ніж вимога щодо міні-
мального рівня обороту.

Ну і звісно, що кандидат на участь у заку-
півельній групі повинен бути платоспромож-
ним і мати хорошу репутацію серед існуючих 
постачальників. Зазвичай, закупівельні групи 
не приймають кандидатів, які працюють на 

ринку менше трьох років, оскільки не можуть 
зібрати про них достатньої інформації.

Основними ризиками при створенні 
закупівельної групи можуть бути корпора-
тивне мислення (орієнтація на отримання 
швидкого прибутку та на збільшення вар-
тості бізнесу, замість орієнтації на довго-
тривалість співпраці), відсутність прозорос-
ті (підозри вбивають довіру і закупівельні 
групи), неправильний вибір та відмінності 
партнерів (відмінність потенціалу, бізнес-
моделей, ментальні відмінності) та відсут-
ність емпатії (щоб група принесла найбіль-
шу вигоду для всіх, Ви не можете дивитись 
на неї лише з точки зору власних інтересів).

Попри те, що ринок в Україні зна-
чною мірою спрямований на конкуренцію, 
є багато історичних прикладів співпраці 
українських підприємців. Уже в ХІХ сто-
річчі в Україні динамічно розвивалися так 
звані “галицькі кооперативи”, об’єднання, 
мета яких полягала у постачанні товарів 
за гуртовими цінами. На Сході України у 
1866 році також було утворене Харківське 
споживче об’єднання та Вукоопспілка у 
1920 році. У міжвоєнній Галичині можна 
навести приклад Української асоціації 
виробників, учасника Ревізійного союзу 
українських кооперативів. Більше того, 
емігранти з України організовували коопе-
ративи навіть за її межами – у США, Канаді 
та Австралії: у 1901 році було засновано 
Руську народну спілку у Нью-Йорку, а в 
1950 – організацію Самодопомога.

Підготував Андрій 
МАКСИМУК

(За матеріалами бази даних 
e-learning матеріалів проекту 
«Купуймо разом»)

З інтерв’ю із керівниками та співвласниками польських сімейних 
фірм, які об’єднані в закупівельні групи, виникає цілісне уявлення 
щодо довіри, як основного фактору успіху групи.

Як створити закупівельну групу

Про можливості, що відкривають перед 
деревообробними підприємствами України 
закупівельні групи, та про те, як їм у цьому 
може допомогти проект «Купуймо разом» 
програми «Польська допомога», який 
фінансує Міністерство закордонних справ 
Республіки Польща, з нашим кореспонден-
том поділився операційний координатор 
проекту в Україні Василь Масюк.

 Чому Ви вважаєте, що малі 
лісопереробні підприємства повинні 
об’єднуватися при закупівлі сировини?

– Так вважаю не тільки я, а й самі 
деревообробні підприємства. Адже Вам, 
напевно, відомо, що практично в кожному 
лісовому регіоні місцеві деревообробні під-
приємства об’єдналися в асоціації для кон-
солідованого захисту власних інтересів при 
закупівлі круглих лісоматеріалів. Їхня поява 
є результатом того, що умови реалізації 
деревини, які регламентує наказ №42, не 
до кінця вигідні малим лісопереробникам.

Наявні принципи продажу необробле-
ної деревини гарантують пільги великим 
гравцям – спецаукціони, які дають їм змогу 
придбавати сировину в пріоритеті до малих 
гравців. Також, споживаючи багато сиро-
вини, великі переробники можуть створи-
ти інфраструктуру закупівель, яка дасть 
їм змогу конкурувати за сировину по всій 
території України, в той час як малі та 
середні гравці можуть боротися за сирови-
ну тільки в своєму регіоні. Ще однією пере-
вагою для великих гравців при нинішній 
системі реалізації є можливість, придбавши 
60–80% необхідної сировини за прийнят-
ною ціною, решту купити за завищеною 

ціною, «вибивши» з торгів менших учасни-
ків, оскільки умовно-постійні витрати вже 
покриті переробкою придбаної сировини. 
Усвідомлюючи те, що вони не можуть кон-
курувати з великими заготівельниками в 
наявних умовах ні за об’ємами, ні за ціною, 
ні за накладними витратами на придбання 
сировини, деревообробники об’єднуються 
в асоціації з метою тиску на органи управ-
ління лісовим господарством України та 
зміни правил гри на ринку деревини і це є 
логічним та правильним кроком. 

 Але ці асоціації займаються тільки 
лобіюванням нормативних актів. До чого 
тут закупівельні групи?

– На ринку побутує думка, що учасники 
торгів з придбання деревини іноді пого-
джують між собою дії перед тим, як беруть 
участь в аукціонах щодо розподілу лотів, 
оскільки іншого інструменту недопущення 
необгрунтованого підвищення цін у них 
немає. З іншого боку, якщо Антимонополь-
ний комітет України визнає таку діяльність 
антиконкурентною, це може призвести до 
накладання штрафних санкцій на учасників 
антиконкурентних узгоджених дій. Бага-
то хто пам’ятає гучну справу накладан-
ня АМКУ штрафу на учасників асоціації 
«Меблідеревпром» у розмірі 419 млн грн за 
узгоджені дії при придбанні необробленої 
деревини на аукціонах. 

Закупівельна група, яка отримала пого-
дження на узгоджені дії від АМКУ, є легаль-
ним інструментом розширення закупівельних 
можливостей малих і середніх переробників, 
а також інструментом, який дає їм змогу 
успішно конкурувати з великими гравцями. 

Для прикладу, закупівельні групи з малих 
меблевих магазинів Німеччини успішно кон-
курують з «ІКЕА». Так, в Німеччині є близько 
18 великих закупівельних груп, які готові 
для своїх учасників закуповувати меблі в тих 
самих обсягах і з тими самими скидками, які 
отримує «ІКЕА» – як наслідок, вони можуть 
конкурувати з великим гравцем.

Інший приклад – польська мережа 
незалежних будівельних магазинів «Мрув-
ка», де підприємці об’єдналася для змен-
шення витрат на закупівлю будматеріалів з 
метою конкуренції з великими будівельни-
ми гіпермаркетами.

Тому розвиток діяльності асоціацій від 
координації та лобіювання до роботи як 
закупівельної групи є логічним та вигідним 
для її учасників.

 Чому Ви вважаєте, що саме зараз 
час об’єднуватися в закупівельні групи?

– На сьогодні конкурентний тиск на 
малі та середні підприємства в питанні 
придбання сировини є порівняно невисо-
ким, адже діє закон про заборону експорту 
круглих лісоматеріалів і водночас лісівни-
ки теж відкриті до діалогу і намагаються 
співпрацювати з малими і середніми пере-
робниками. Разом з тим є ризик, що закон 
про заборону експорту, який конфліктує з 
умовами участі України в СОТ, може бути 
відмінений. Тоді нам доведеться конкуру-
вати з ще більшими гравцями з інших країн, 
які будуть готові платити за сировину навіть 
більше, ніж вони платять за неї на власних 
ринках. І українським деревообробникам 
вже зараз слід напрацьовувати законодавчі 
та інфраструктурні інструменти для конку-
ренції в таких умовах. 

 Які законодавчі та інфраструктурні 
інструменти Ви бачите?

– Думаю, що в межах проекту «Купуймо 
разом» ми могли допомогти деревооброб-
никам у розробці законодавчих ініціатив, які 
б надавали пріоритет для малих та серед-
ніх підприємств у придбанні сировини. Але 
враховуючи те, що прийняття закону це — 
довгий шлях плюс імовірний конфлікт з нор-
мами законодавства про захист конкурен-
ції, інфраструктурні кроки є в руках самих 
підприємців та їхніх асоціацій. Як проект 
«Купуймо разом» ми готові навчити підпри-
ємців та асоціації розробляти бізнес-модель 
закупівельної групи, досвідчені юристи та 
консультанти допоможуть їм підготувати 
документи для подання в АМКУ на отри-
мання дозволу на здійснення узгоджених 
антиконкурентих дій тощо.

 Як практично підприємцям та асо-
ціаціям скористатися можливостями про-
екту «Купуймо разом»?

– Щоб стати учасником пілотного 
проекту зі створення закупівельної групи, 
достатньо заповнити анкету на сайті 
https://goo.gl/forms/Zuw6sMuzOAkUQzt23 
або просто зателефонувати мені за номе-
ром +380933239000 чи написати листа 
vasyl.masyuk@kupuimorazom.org.ua про 
ваше зацікавлення.

Якщо Ви зареєструєтесь до 5 травня, то 
зможете стати учасником трьох семінарів, 
перший з яких відбудеться 12 травня 2017 
року у м. Львові, де отримаєте доклад-
ну інформацію про можливості та ризики, 
що виникають при створенні закупівельної 
групи. Якщо ж ви вирішите створити заку-
півельну групу, то консультанти і юристи 
проекту супроводжуватимуть вас на цьому 
шляху. Участь у проекті безкоштовна.

 Дякую за розмову. Сподіваюся, 
що наші переробники деревини візьмуть 
участь у проекті і зможуть застосувати 
його на свою користь.

Оксана ОПРИСК

Як закупівельні групи можна використати для підвищення 
конкурентоспроможності малих і середніх деревообробних підприємств? 
Як асоціації лісопильних та деревообробних підприємств можуть 
забезпечити більшу користь для учасників, координуючи створення для 
них закупівельних груп? Як малим і середнім конкурувати з великими 
підприємствами за доступ до лісових ресурсів?

Закупівельні групи як інструмент 
придбання круглих лісоматеріалів
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ше користі як відносно цін, так і у мов 
доставки), комбінування закупівель (оцін-
ка того, якою буде вартість та структура 
спільної комбінацій покупок), створення 
списків кваліфікованих постачальників, 
здійснення централізованих платежів (що 
є гарантією оплати для постачальників і 
не вимагає часу для перевірки кредитної 
спроможності окремих членів закупівель-
ної групи), ведення спільного маркетингу, 
розробка власних брендів (сильний бренд 
закупівельної групи забезпечує окремим 
підприємцям упізнаваність) і ведення 
спільної логістики (великі закупівель-
ні групи утримують власні склади, що 
має важливе значення для забезпечення 
стабільності постачання і контролю над 
логістичними витратами).

Створення власного бренду закупі-
вельної групи дає можливість протистояти 
конкурентам, особливо, великим концер-
нам. Власні бренди особливо популярні 
в харчовій, меблевій, будівельній галузях, 
у секторі виготовлення шин, спортивних 
матеріалів, оптичного обладнання тощо. 

Закупівельна група отримує вигоду у 
довгостроковій перспективі, коли нако-
пичує свій закупівельний потенціал. Це 
вимагає лояльності від членів групи. Тому 
закупівельна група стимулює своїх членів 
здійснювати закупівлі саме в кваліфіко-
ваних нею постачальників. У Німеччині 
рівень концентрації закупівель у поста-
чальників із кваліфікованого списку групи 
сягає 70-90%.

Кожна закупівельна група також про-
понує своїм членам допомогу у виборі 
енергетичних тарифів, телекомунікацій-
них чи страхових послуг. Група напрацьо-
вує величезну базу навчальних програм 
для своїх членів та їх працівників.

Інтеграція членів закупівельної групи 
відбувається за допомогою різноманітних 
платформ обміну досвідом, на яких обго-
ворюють актуальні проблеми, пов’язані, 
наприклад, із асортиментом чи політикою 
щодо постачальників. Ефективна кому-
нікація та реакція на потреби членів має 
величезне значення для збереження харак-
теру спільноти в групі. Саме це відрізняє 
закупівельну групу від франчайзингової 
мережі. У франчайзинговій мережі фор-
мат роботи від самого початку вже є уста-
леним власником мережі (фрачнайзером).

З одного боку, може здатись, що заку-
півельні групи – це клопіт для постачаль-
ників, проте насправді це не так – багато 
постачальників високо цінують співпрацю 
із закупівельними групами. По-перше, зни-
кає необхідність домовлятись із кожною 
фірмою окремо. По-друге, закупівель-

ні групи здійснюють більші та стабільні 
закупівлі. По-третє, централізація платежів 
означає вищу надійність для постачаль-
ника і відсутність необхідності збирати 
оплату із багатьох невеликих підприємств. 
Більше того, запуск у виробництво нових 
товарів (особливо у галузях модних трен-
дів: одяг, меблі) часто відбувається у співп-
раці із закупівельними групами (як під 
брендом групи, так і виробника).

Якщо виробник хоче опинитись у 
списку ліцензованих постачальників, 
то йому потрібно виконати такі кроки. 
Насамперед, потрібно обрати закупівель-
ну групу, яка може мати потребу у Ваших 
товарах чи послугах. Далі можна під-
готувати попередні пропозиції для тих 
членів закупівельної групи, які є «лідера-
ми думок».  І нарешті слід підлаштувати 
Вашу пропозицію під ті умови, з якими 
звикла працювати обрана Вами закупі-
вельна група (ціни, умови постачання, 
знижки, пільгові системи, бонуси, допла-
ти до витрат на рекламні акції тощо).

Іноземні виробники, які хочуть про-
давати свої вироби на німецькому ринку, 
в принципі не можуть уникнути співпраці 
із закупівельними групами. Наприклад, 
на меблевому ринку закупівельні групи 
контролюють 60% усіх закупівель. Заку-
півельні групи зосереджують значну кіль-
кість як великих, так і малих підприємств 
роздрібної торгівлі. Близько 90% таких 
підприємств співпрацює із закупівельни-
ми групами, які при закупівлі отримують 
від виробника від 10 до 30% знижки. 

На німецькому меблевому ринку 
працює понад 20 закупівельних груп, 
які об’єднують майже 10 тис. магазинів. 
Німецькі закупівельні групи вимагають 
від виробників співпраці у сфері дизай-
ну меблів і використання різноманітних 
матеріалів. Це означає для виробників 
гарантію і довгострокове забезпечення 
збуту виготовлених ними меблів. 

Важливим питанням для виробни-
ків та постачальників є також спільне 
ведення логістики закупівельною групою. 
За словами Даміана Качоровскі, влас-
ника польської меблевої фірми «Benix»: 
«Рівень витрат на перевезення залежить 
від організації іноземного партнера. Якщо 
він має центральний склад, то ці витрати 
є меншими, а логістика – простішою. 
Гірше, коли меблі потрібно довозити до 
всіх магазинів і салонів, які розташовані в 
різних точках країни».

Як ми вже згадували, про оплату у 
випадку співпраці із закупівельною гру-
пою не варто переживати. Проте, щоб 
співпраця була вигідною, потрібно виго-

товляти значні обсяги товару. «Закупі-
вельні групи вимагають від своїх поста-
чальників значних цінових знижок. ¬– 
розповідає далі Даміан Качоровскі . – 
Ціни, щодо яких вони ведуть переговори, 
дуже часто знаходяться на межі прибут-
ковості, тому прибуток генерується не 
стільки маржею, як оборотом. Без масо-
вого виробництва співпраця із закупі-
вельними групами буде не дуже вигідною. 
Тому багато малих та середніх іноземних 
постачальників просто не можуть забез-
печити обороти, необхідні для того, щоб 
постачати на німецький ринок».

Прикладом успішно працюючої поль-
ської закупівельної групи є шинна група 
«Point S Polska», яку було створено у 2001 
році. Група є польським партнером міжна-
родної мережі «Point S», яка працює також 
на австрійському, німецькому, данському, 
угорському та італійському ринках.

Найбільшою закупівельною групою в 
Європі є швейцарська «Alidis/Agenor» із 
річним оборотом у 140 млрд Євро, яка 
об’єднує 10 тис. підприємців із 8 країн.

На початку трансформації в Польщі, 
як і тепер в Україні, з підозрою ставилися 
до досвіду кооперації. Кожен із підприєм-
ців цінував незалежність власної фірми, 
яку він розвивав, докладаючи величезних 
зусиль. Проте в кінці 1990-их подальший 
розвиток багатьох польських фірм був під 
знаком запитання через зростаючі вимо-
ги ринку, загострення конкуренції, появу 
великих торговельних мереж з Заходу 
та бажання польських експортерів відпо-
відати вимогам європейських ринків. Тож 
ті польські підприємці, які побороли в 
собі бар’єри недовіри і зуміли обрати для 
себе відповідних партнерів, почали шука-
ти способи, як зберегти власні фірми, 
водночас пожертвувавши частиною неза-
лежності для оптимізації умов діяльності 
свого бізнесу. Таким чином, почали ство-
рюватись перші закупівельні групи. Вони 
створювалися з низів, спонтанно і без 
підтримки уряду.

На початку, це переважно були заку-
півельні групи в секторі В2В, проте вже 
після 2000 року їхні форми змінювалися, 
з’явилися міжгалузеві закупівельні групи, 
закупівельні групи у секторі В2С, і на 
даний час у деяких галузях закупівельні 
групи контролюють 60-70% ринку.

Підготував Андрій 
МАКСИМУК

(За матеріалами бази даних 
e-learning матеріалів проекту 
«Купуймо разом»)

Деякі закупівельні групи співпрацю-
ють зі своїми членами на основі зви-
чайних угод, деякі діють, як закупівельні 
онлайн-платформи, а в деяких випадках 
закупівельна група – це окремий суб’єкт, 
проте її діяльність може повністю залежа-
ти від волі її членів.

І нарешті, діяльність закупівель-
них груп також може фінансуватись 
по-різному. Наприклад, закупівельна 
група може отримувати конкретну плату 
з кожної закупівельної операції, може 
отримувати певну комісію (як, наприклад, 
відсоток від суми закупівлі чи заоща-
джених коштів) або ж може отримувати 
сталі регулярні внески до свого бюджету 
від своїх членів (постійні або залежні від 
наперед обумовлених чинників).

Також на ринках країн ЄС працю-
ють різні покоління закупівельних груп. 
Наприклад, закупівельні групи покоління 
1.0 займаються виключно закупівлями, 
закупівельні групи 2.0, окрім здійснення 
закупівель, надають своїм членам додат-
кові послуги, а закупівельні групи 3.0 
переважно вже об’єднують усіх своїх чле-
нів під спільним брендом.

У Європейському Союзі закупівельні 
групи є дуже поширеними. Для почат-
ку ми розповімо Вам про історію появи 
та сучасний стан закупівельних груп у 
Німеччині та Польщі, відтак на основі 

європейського досвіду Ви зможете самі 
прийняти рішення, наскільки його можна 
повторити в реаліях української еконо-
міки. 

Німецькі закупівельні групи беруть 
свій початок від кооперативів XIX сторіч-
чя. Першими ініціаторами таких коопера-
тивів були Фрідріх Вільгельм Райффайзен 
та Герман Шульц-Деліч («Volksbanken»). 
На даний час понад 300 німецьких заку-
півельних груп об’єднує понад 230 тис. 
фірм, у яких працює близько 10 млн 
працівників. Річний оборот цих компаній 
коливається в межах 500 млрд Євро, що 
становить 18% ВВП ФРН. Ці показники 
більші, ніж у цілої німецької автомобіль-
ної промисловості (700 тис. осіб, 350 
млрд Євро).

Наші найближчі сусіди поляки почали 
переймати німецький досвід зі створен-
ня закупівельних груп ще в ХІХ сторіччі. 
Можна згадати споживчий кооператив 
«Społem», який було створено у 1869 році, 
згодом поширено на цілу країну, і навіть 
в часи комунізму він залишався найбіль-
шою мережею в Польщі. 

Також у 1871 році в Познані було 
створено Асоціацію торговельних та 
економічних компаній, вона була поль-
ським відповідником народних банків 
«Volksbanken». Асоціація зробила ставку 
на кредитну підтримку малого та серед-

нього бізнесу в Польщі, який намагався 
протистояти німецькому капіталу. Завдя-
ки цій підтримці Великопольське воє-
водство досягло чудових економічних 
результатів. 

Уже після падіння соціалістичного 
блоку польські підприємці продовжува-
ли переймати найкращі рішення у свого 
західного сусіда – Німеччини. Поляки 
швидко зрозуміли, що сила німецької 
економіки – у сімейних фірмах, багато з 
яких активно співпрацюють між собою, 
завдяки чому оптимізують своє фінансу-
вання і постачання – через спільні заку-
півлі.

На жаль, як ми вже згадували раніше, 
немає єдиного стандартизованого рецеп-
ту, який би підходив для будь-якої компа-
нії і будь-якого ринку (країни). По-перше, 
різні підприємці мають різні потреби. 
По-друге, є такі закупівлі, які можна легко 
стандартизувати і які є аналогічними для 
різних підприємств, проте не на всіх рин-
ках така стандартизація є можливою. 
По-третє, різні підприємства демонстру-
ють різний ступінь готовності до інтегра-
ції, що впливає на якість взаємовідносин 
у закупівельній групі. По-четверте, не всі 
лідери закупівельних груп готові підла-
штовуватись до потреб інших учасників. 
Більше того, закупівельні групи можуть 
бути як відкритими (коли критерії при-
йому нових членів гнучкі та легкі для 
виконання), так і ексклюзивними (коли ці 
критерії є складнішими).

У Німеччині закупівельна група най-
частіше виконує такі функції: створення 
закупівельних списків (потрібно розпо-
чати з ідентифікації товарів чи послуг, 
спільна закупівля яких принесе найбіль-

Загалом, у європейській практиці є багато різноманітних форм і 
способів функціонування закупівельних груп. Деякі закупівельні 
групи створюються одноразово, для здійснення певної конкретної 
закупівлі. Деякі діють час від часу, регулярно, для здійснення 
регулярних закупівель, наприклад, раз на рік. І нарешті, є 
закупівельні групи, які працюють постійно, упродовж тривалого 
періоду часу.

Як закупівельні групи діють в 
країнах ЄС
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КОНТРАКТНИЙ СЕГМЕНТ
Контрактний сегмент стає дуже важ-

ливим, якщо не найважливішим, для 
меблевої промисловості. Для позначен-
ня цього сегменту використовують тер-
мін „контракт”, коли просте постачання 
меблів, за контрактною формулою (від-
повідальність за всі роботи, включені в 
конкретне замовлення), супроводжують-
ся низкою додаткових послуг, як-от: під-
тримка дизайну приміщень чи пошук або 
координація роботи субпідрядників для 
завершення умеблювання. Контрактний 
сегмент включає меблі для готелів, ліка-
рень, шкіл, військових інституцій.

У контрактному сегменті меблі часто 
безпосередньо постачаються до кінцевих 
користувачів. Однак, канал дистрибуції 

може залежати від виду цього кінцевого 
користувача. Наприклад, у туристично-
відпочинковій галузі здебільшого вико-
ристовують архітекторів, дизайнерів 
інтер’єру і готельні закупівельні групи. 
Окрім цього, сектори освіти та охорони 
здоров’я, зазвичай, використовують цен-
тралізовані закупівельні групи і дедалі 
більше покладаються на електронні заку-
півлі та аукціони.

Європейський ринок контрактних 
меблів оцінюється у близько €7,7 млрд. 
Попит у європейському контрактному 
сегменті викликаний декількома факто-
рами. Індустрія гостинності (готелі, рес-
торани та бари) формує близько 27% 
продажу контрактних меблів у Західній 
Європі. Іншим важливим сегментом є 

ритейл, який купує приблизно 20% євро-
пейських меблів із контрактного сектора. 
У секторі ритейлу, злиття між деякими 
магазинами та мережами, які відбули-
ся в останні роки, призвели до більшої 
потреби у ремонті та перепрофілюванні. 
Магазинні конструкції мають коротший 
життєвий цикл і частіше змінюються, осо-
бливо у модному сегменті. 

Іншим сегментом, де дуже важливими є 
проекти „під ключ”, це дизайн офісних при-
міщень (17% усього контрактного сегмен-
ту). Сегмент офісів/банків/інституцій фак-
тично дуже тісно пов’язаний із динамікою 
будівельного ринку і особливо з тенденція-
ми нежитлового будівництва. Інші невеликі 
підсегменти ринку контрактних меблів – це 
морський та житловий сектори. 

Контрактний сегмент має чудові пер-
спективи для подальшого зростання (як 
на внутрішньому ринку, так і поза межами 
ЄС); однак, входження на ринок контр-

У даній статті розглянемо контрактний та роздрібний сегмент 
дистрибуції меблів в країнах Європи і дослідимо розподіл ринку 
між різного типу гравцями в окремих країнах.

Дистрибуція меблів в 
Європі: закупівельні групи, 
франчайзингові мережі та інші

актних меблів і надалі є викликом для 
виробників, оскільки виробничі процеси 
та логістика повинні бути адаптовані до 
вимог та комерційної політики контрак-
тного ринку. 

Нині серед компаній, які є активни-
ми у контрактному бізнесі, є як великі 
групи, які створюють окремі відділення, 
які повністю займаються контрактними 
замовленнями, так і невеликі компанії, які 
лише виготовляють меблі і покладають 
дизайн та дистрибуцію на архітекторів чи 
підрядників. 

СЕГМЕНТ РИТЕЙЛУ

Канали дистрибуції і ритейл меблів 
значно еволюціонували за останній пері-
од, окрім цього є значні відмінності на 
ринках окремих країн. Зокрема, зауваже-
но значний рівень концентрації у ритейлі 
і збільшення кількості великих дистрибу-
торів. 

Дистрибуція та ритейл характеризу-
ються двома особливостями. По-перше, 
виробництвом і дистрибуцією меблів, 
зазвичай, займаються різні фірми. Попри 
те, що деякі виробники мають власні дис-
трибуційні мережі – це новий тренд, осо-
бливо, серед великих виробників – або 
продають безпосередньо кінцевим спо-
живачам, більшість і надалі продає свої 
вироби ритейлерам (із меблевою спеціа-
лізацією або ж ні). Стосунки між ритей-
лерами та виробниками значно відрізня-
ються в різних країнах, сегментах (масова 
продукція, ексклюзивні меблі) і навіть у 
різних каналах ритейлу. 

По-друге, дистрибуційні канали і 
ритейл меблів загалом значно еволюці-
онували за досліджуваний період. Тре-
тина найбільших європейських виробни-
ків займаються як виробництвом, так і 
ритейлом різними способами: а) у моно-
брендових магазинах; або б) займаючись 
прямим продажем через шоу-руми та 
аутлети; або в) у ліцензійних магазинах; 
або г) контролюючи франчайзингову 
мережу; а також д) здійснюючи інтернет-
продаж. 

Чудовим прикладом є “Ikea”, компа-
нія, яка пропонує меблі для дому, і воло-
діє повністю інтегрованим, але складним 
ланцюгом постачання. Насправді “Ikea” є 
водночас важливим покупцем для кількох 
європейських та азійських (китайських) 
фірма, але також і виробником із завода-
ми у Східній Європі (“Swedwood Group”, 
який здебільшого займається постачан-
ням до “Ikea”). 

Іншими прикладами виробників, які 
займаються ритейлом, є: 
• шведська фірма-виробник кухонних 

меблів “Nobia”, чий продаж ведеть-
ся безпосередньо споживачам через 
мережу у понад 600 власих чи фран-
чайзингових магазинів, а також про-
фесійним споживачам в ритейлі та 
новобудовах;

• італійський виробник м’яких меблів 
“Natuzzi”, чиї вироби продаються у 99 
магазинах “Divani & Divani by Natuzzi” 
і 186 магазинах “Natuzzi Italia” (45 
з яких є власністю групи), 14 кон-
цесійних магазинах “Italsofa e 13” у 
Великобританії. У Франції, магазини 
“Natuzzi” належать франчайзі. 

• британська компанія “DFS”, яка воло-
діє національною ритейл-мережею з 
89 магазинів м’яких меблів; 

• польська компанія “BRW”, яка має 
розвинуту мережу продажу, що скла-
дається із 2300 аутлетів, понад поло-
вина яких розташоваа за кордоном. 
У Польщі, окрім партнерських аут-
летів, продаж меблів та аксесуарів 
для дому відбувається у 56 власних 
меблевих магазинах, у тому числі у 
12 великих магазинах. 

Стосовно класифікації каналів дис-
трибуції меблів, то це складний процес 
і може бути здійснений відповідно до 
кількох змінних: спеціалізація, тип орга-
нізації (франчайзинг, незалежні дилери чи 
закупівельні групи) і розмір. 

Пропонуємо таку класифікацію кана-
лів ритейлу меблів для житлових при-
міщень: 
Спеціалізована дистрибуція меблів:

Великі дистрибутори
• Незалежні мережі. Увесь ланцюжок 

постачання належить одному влас-
нику і спеціалізується здебільшого у 
продажі меблів, аксесуарів та товарів 
для дому. Незалежні мережі можуть 
бути як монобрендові (наприклад, 
“IKEA”; “Boconcept”), так і мульти-
брендові (наприклад, “XXXLutz”)

• Меблеві франшизи. Система співп-
раці між незалежними компаніями, 
пов’язаними між собою контрактом, 
у якій одна компанія (франчайзер) 
надає іншій (франчайзі) право вико-
ристовувати бренд та комерційну 
формулу, у тому числі і логотип, за 
певних умов та за певну оплату. Фран-
чайзер також гарантує допомогу та 
регулярну підтримку. Ця дистрибу-
ційна модель переважно використо-
вується монобрендовими франчай-
зинговими магазинами (наприклад, 

магазини з продажу кухонних меблів 
лише одного виробника) або мага-
зинами, які займаються роздрібним 
продажем небрендованих товарів. 
Мультибрендові франчайзингові 
магазини є менш звичним явищем. 

• Закупівельні групи. Асоціації ритей-
лерів, які зберігають власний юри-
дичний статус і фінансову незалеж-
ність, основна ціль яких здійснити 
закупівлю і забезпечити спільні 
послуги, як-от: навчання, технологіч-
не обладнання, дослідження, комуні-
кації, просування та фіасові послуги. 
Зазвичай, вони є мультибрендовими, 
хоча деякі закупівельні групи мають 
спільний бренд.

Малі дистрибутори
Малі незалежні ритейлери. Малі незалеж-
ні аутлети, які не є частиною жодної орга-
нізованої структури. Ця дистрибуційна 
модель використовується монобрендо-
вими магазинами (як, наприклад, пере-
бувають у власності виробника) і муль-
тибрендовими магазинами (які торгують 
товарами кількох виробників). 

Неспеціалізована дистрибуція:
Гіпермаркети. Роздрібні аутлети, 

поділені на відділи (продукти харчування 
і нехарчові товари), які мають риси як 
супермаркетів, так і універмагів. 

Універмаги. Роздрібні аутлети, які 
працюють у нехарчовому секторі, призна-
чені для продажу товарів з різних галузей 
і переважно широкого вжитку. 

Будівельні магазини. Продаж товарів 
для дому та будівництва. 
Поштовий та інтернет-продаж. Про-
даж різноманітних товарів з каталогів та 
інтернету. 

Продаж офісних меблів відбуваєть-
ся подібним чином, на ринку працюють 
як спеціалізовані продавці (які продають 
лише офісні меблі), так і неспеціалізовані, 
великі мережі, які займаються постачан-
ням офісів, а також інші великі дилери, 
які також працюють у сегменті меблів 
для дому. Окрім цього, варто також зга-
дати контрактний канал. На даний час 
у ЄС працює близько 170000 компаній, 
які займаються роздрібним продажем 
меблів. Загалом, за остання дестиріччя 
сектор пережив важливі структурні зміни. 

По-перше, важливішим, порівняно із 
неспеціалізованим, стає спеціалізований 
канал. На даний час, через цей канал про-
дається близько 84% меблів для дому у 
Західній Європі: спеціалізований продаж 
м’яких меблів, спеціалізовані продавці 
меблів для кухні та ванної кімнати, спе-
ціалізовані продавці меблів для спалень, 
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великі продавці меблів, меблеві дискаун-
тери, продавці меблів, готових для скла-
дання, продавці камінів та обладнання, 
спеціалісти з умеблювання та декору.

По-друге, серед спеціалізованих 
ритейлерів, традиційні незалежні ритей-
лери втрачають вагу, тоді як важливі-
шими стають меблеві мережі із повним 
ланцюгом постачання. Водночас на ринку 
важливішими стають великі спеціалізова-
ні канали (закупівельні групи, мережі та 
франчазингові мережі разом продають 
близько 57% меблів для дому у Захід-
ній Європі. У Центрально-Східній Європі 
частка великих спеціалізованих каналів 
також стрімко зростає. 

По-третє, дистрибуція є більш скон-
центрованою, ніж виробництво меблів, і 
ця тенденція є зростаючою (найбільші 15 
ритейлерів охоплюють 30% ринку Західної 
Європи). Зростання рівня концентрації від-
бувається завдяки хорошим показникам і 
зростанню частки ринку таких гігантів, як 
“IKEA”, та деяких великих меблевих мереж 
(переважно німецьких та французьких). 

І нарешті, навіть попри те, що це явище 
є досі доволі обмеженим, порівняно з 
іншими секторами (наприклад, роздріб-
ним продажем одягу), помітно зростаючу 
тенденцію роботи операторів у загально-
європейському масштабі. 

Що стосується порівняння різних 
країн, то можна помітити значні відмін-
ності в структурі дистрибуції: 
• найбільша частка великих неспеціа-

лізованих ритейлерів зафіксована у 
Великій Британії;

• традиційна торгівля (незалежні 
ритейлери) має значну присутність 
в Італії та Іспанії. І навпаки, в Німеч-
чині, Австрії та Скандинавських кра-
їнах зафіксовано найменшу кількість 
незалежних продавців; 

• закупівельні групи та франшизи 
мають значну присутність в Німеч-
чині, де вони охоплюють майже 65% 
загального продажу меблів. В Італії 
та Великобританії цей канал стано-
вить лише 10%; 

• меблеві мережі характеризуються 
уніфікованою присутністю в Західній 
Європі; переважно йдеться про відо-
мі бренди із широкою присутністю у 
майже всіх європейських країнах. 

У Західній Європі, особливим є випа-
док Німеччини з великою часткою заку-
півельних груп. Великі мережі та окремі 
магазини можуть бути формально орга-
нізовані у закупівельні групи. Серед най-
більших закупівельних груп на німець-
кому ринку можна назвати “Begros”, яка 

охоплює дуже великі мережі (наприклад, 
“XXXLutz”, “Porta Mobel”, “Schaffrath” та 
багато інших), “Union” із 29 членами в 
Німеччині та дистрибуційною мережею, 
яка складається з понад 200 операторів, 
“EMV Europa Mobel Verbund” із 585 чле-
нами та “Einrichtungs-parntnerringVME” із 
176 членами та 350 магазинами. Німецькі 
закупівельні групи також включають бага-
то спеціалізованих операторів із продажу 
меблів для кухні та ванної кімнати, як-от: 
“MHK”, “Der Kreis” (яка охоплює декіль-
ка мереж та франшиз), “Kitchen Treff”, 
“Kuechen Partner” та “Der Kuchenring”. 

Франшизи не є надто поширеними у 
дистрибуції меблів в Німеччині, лідером 
є данська “Bo Concept” із 16 аутлетами на 
німецькому ринку. Якщо вести мову про 
незалежні мережі, “IKEA Germany” є безсум-
нівно одним із ключових гравців та володіє 
46 магазинами. Також на ринку працюють 
“Hoffner/Krieger Gruppe” та “Finke”.

У Великобританії, 66% роздрібно-
го продажу меблів відбувається через 
спеціалізованих ритейлерів, 32% – через 
неспеціалізованих ритейлерів (решту 2% 
продають безпосередньо виробники чи 
майстри). Якщо порівняти з іншими євро-
пейськими країнами, британська дистри-
буція меблів має найвищу частку неспе-
ціалізованого ритейлу, завдяки значній 
присутності альтернативних каналів, як-от: 
електронної комерції, поштових замовлеь/
каталогів та універмагів. Слід зазачити, що 
значну частку ринку контролюють спе-
ціалізовані ритейлери з продажу меблів 
для кухні та м’яких меблів, організовані 
у брендовані роздрібні мережі “Magnet”, 
“In-Toto”, “Harvey Jones” (меблі для кухні) 
і “DFS”, “KA International” і “Thomas Lloyd” 
(м’які меблі). Серед неспеціалізованого 
ритейлу на ринку домінують універма-
ги із часткою у 22% ринку. Здебільшо-
го вони представлені такими брендами: 
“Home Retail Group”, “Marks & Spencer” і 
“John Lewis Partnership”. Провідними дис-
трибуторами меблів у Великобританії є 
“IKEA” та “Home Retail Group”, яка включає 
універмаг “Argos” та будівельний макгазин 
“Homebase”. Близько 6% продажу меблів 
у Великобританії відбувається шляхом 
поштових та інтернет-замовлень. 

У Франції, понад 86% ринку дистри-
буції меблів перебуває в руках спеціа-
лізованих ритейлерів. 37% продається 
закупівельними групами та франшиза-
ми (“UCEM”, “Mobilier Europeen”, “MDF”, 
“Pem”, “Gram”, “Maxiam” тощо). Неза-
лежні меблеві мережі (“IKEA”, “Alinea”, 
“Conforama” тощо) із організованою дис-
трибуційною мережею охоплюють 32%. 

Ці дві категорії демонсмтрують значне 
зростання за останні 10 років. 

Неспеціалізовані ритейлери охоплю-
ють лише 9,6% дистрибуції меблів,  ця 
частка постійно скорочується. Оператори 
поштового продажу та будівельні магази-
ни охоплюють 4% ринку. Поштовий про-
даж, зокрема, зростає завдяки онлайн-
операторам (наприклад, “CAFOM”, 
“Quelle”, “Redoute”) та новим веб-сайтам 
меблевих мереж (наприклад, “Habitat”, 
“IKEA”, “Conforama”). 

В Італії продаж меблів для дому і 
надалі відбувається через спеціалізований 
канал (90%). Неспеціалізовапні дистри-
бутори (переважно будівельні магазини, 
поштові замовлення та безпосередній 
продаж) охоплюють 10% італійського 
ринку меблів для дому. Серед спеціалізо-
ваних, найбільшу частку посідають неза-
лежні ритейлери. Однак, слід зазначити, 
що за останнє десятиріччя частка неза-
лежних ритейлерів дещо знизилася. Част-
ка на італійському ринку меблів для дому 
меблевих мереж із повним ланцюгом 
постачання (15%) та закупівельних груп і 
франшиз (9%) залишаються найменшими 
в Європі. Більше того, слід зазначити, що 
великі роздрібні продавці, які з’явилися 
в Італії пізніше, ніж в Німеччині, Франції 
чи Великобританії, поступово здобувають 
більшу частку ринку. Ці великі дистри-
бутори усвідомлюють свою значну заку-
півельну силу по відношенню до поста-
чальників і використовують економію на 
масштабі не лише щодо закупівель, але й 
щодо маркетингу, комунікації та реклами. 

Зростаюча частка великих дистрибу-
торів може бути одним із пояснень швид-
кого зростання імпорту з Азії. Одак, не 
слід узагальнювати, що великий розмір 
обов’язково означає придбання імпорт 
з-за кордону. Важливими є й інші аспек-
ти: наприклад, для економії необхідним є 
розвиток адекватної логістики. 

Окрім цього, варто пам’ятати, що в 
основі зростаючої ролі великих дистри-
буторів лежать закупівельні групи (напри-
клад, в Німеччині), які мають свою осо-
бливу організаційну модель. 

З іншого боку, у багатьох європей-
ських країнах (наприклад, Іспанія, Італія) 
роздрібний сектор є фрагментований між 
багатьма невеликими компаніями. Продаж 
у ці країни вимагає місцевих зань і вели-
кої мережі контактів, що ставить місцевих 
виробників у пріоритетне становище. 

Підготував Андрій 
МАКСИМУК – Попередні ознайомчо-популяриза-

торські (якщо хочете – агітаційно-про-
пагандистські) заходи в рамках проекту 

«Купуймо разом!» були орієнтованими на 
підприємців та бізнес-обєднання з метою 
спонукати їх до створення закупівель-

них груп, такої форми ведення спільного 
бізнесу, яка вже багато років практи-
кується в Європі, довівши свою ефек-
тивність, і яка в останні роки стрімко 
розвинулася в Польщі. Мета добросусід-
ської доброчинної польської допомоги 
Україні в цій справі – не механічно пере-
нести польський досвід на український 
грунт, а показати загалом переваги цього 
громадсько-бізнесового руху, позна-
йомити із основними його засадничими 
постулатами, багатовекторністю й – що 
дуже важливо – застерегти від  хибних 
непродуктивних кроків на цьому шляху. 
Отже, ми не нав’язуємо вам наш досвід, 
як єдино правильний, який повинен бути 
достеменно перейнятий, а ділимося ним, 
міркуємо разом із вами, як він міг би мак-
симально прислужитися в українських 
реаліях, котрі багато в чому відмінні від 
польських.  В України нині кращий шанс 
стрімко розвинути рух за створення заку-
півельних груп, ніж свого часу мала Поль-
ща, адже ми можемо підказати, порадити, 
як уникнути тих помилок, яких самі при-
пускалися, коли практично самотужки, 
ледь не навмання, спонтанно й інтуїтивно 
йшли до мети в цій справі. Вже спільно 
з українськими колегами будемо при-
стосовувати наш і європейський в цілому 
досвід до українських реалій. Причому 
робитимемо це не методом спроб і поми-
лок, як свого часу польські підприємці, а 

Громадсько-бізнесовий рух 
«Купуймо разом!» зробив ще один 
крок для утвердження в Україні
У квітні в Києві проведено черговий захід в рамках проекту «Купуймо 
разом!», який реалізовується в Україні за фінансової підтримки 
Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках 
програми «Польська допомога». Цього разу семінар для майбутніх 
консультантів (експертів) закупівельних груп був організований за 
сприяння Антимонопольного комітету України, Києво-Могилянської 
бізнес-школи, Національної платформи малого й середнього бізнесу, 
Програми розвитку ООН в Україні. Метою заходу було визначити й 
підготувати кандидатів на роль консультантів закупівельних груп 
B2B  для їхньої подальшої безпосередньої праці з українськими 
підприємцями та бізнес-об’єднаннями, адже українські підприємці 
повинні мати легкий доступ не тільки до знань на тему закупівельних 
груп, але й до співпраці з експертами, здатними на місцях на 
тривалій основі надавати практичну допомогу та підтримку. Бізнес-
модель, основою якої є структуризована співпраця малих та середніх 
підприємств із метою оптимізації закупівель та продажів чи іншої 
діяльності, все ще є маловідомою та рідко використовною в Україні. 
Використання та розповсюдження ідеї закупівельних груп вимагає 
наполегливої праці зарубіжних фахівців-знавців цієї страви та 
вітчизняних експертів, які зможуть практично запровадити цю ідею 
в українську економіку в безпосередній співпраці з підприємцями 
та бізнес-об’єднаннями. Водночас, створення закупівельних груп в 
Україні дозволить консультантам створити та популяризувати ринок 
консалтингових послуг у цій сфері.
Модератором квітневого семінару був незмінний  координатор 
проекту Томаш Будзяк:
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методично, з ясним розумінням страте-
гії й тактики, що прискорить досягнення 
бажаних результатів. Ми віримо, що вони 
будуть вагомими, адже проект «Купуймо 
разом!» започатковано в Україні в кращій 
ситуації, ніж була Польща, коли розпо-
чинала створення закупівельних груп у 
себе. Тим не менше, ми можемо пишатися 
досягнутим: зараз в Польщі є цілі галузі, 
в яких закупівельні групи домінують як 
форма консолідованого бізнесу. Особли-
во в сфері малого й середнього, родин-
ного бізнесу. Так, ми мали в цій справі 
сприяння Євросоюзу. Але перш ніж ми 
отримали таку допомогу, зуміли підготу-
вати до неї національний бізнес, і тому 
те сприяння (й фінансове), яке отримали, 
було не стартовим для створення закупі-
вельних груп, а вже допоміжним, яке тіль-
ки активізувало й розширило цей процес. 

Але повернемося до сьогоднішнього 
дня. Ми гадали, що нинішній рік буде 
завершальним для проекту «Купуй-
мо разом» у рамках програми «Поль-
ська допомога», але зрозуміли, що ство-
рення ефективних закупівельних груп в 
Україні пробуксовуватиме, якщо не буде 
підготовлено достатньої кількості кон-
сультантів, експертів, які повинні стати 
ініціаторами, рушіями, локомотивами 
цього руху на місцях, об’єднуючими, 

координуючими його осередками, кон-
солідуючими учасників закупівельних 
груп. Їхні організаторські, консультацій-
ні й експертні зусилля базуватимуться 
не на засадах волонтерства, а стануть 
перспективною бізнесовою діяльністю. 
Це справді чудовий шанс для підпри-
ємливих, комунікабельних, грамотних й 
амбітних людей започаткувати власний 
бізнес. Цей семінар – перший захід про-
екту «Купуймо разом!», спрямований на 
підготовку консультантів та експертів для 
створення й розвитку в Україні широкої 
мережі закупівельних груп. Учасники (а 
їх із півсотні) на першому семінарі про-
слухали ознайомчі виступи – що таке 
проект «Купуймо разом!», які переваги 
дає створення закупівельних груп, якими 
вони бувають, які завдання стоять перед 
експертами та які вигоди вони матимуть 
від такої діяльності. Іншими словами, 
після цього ознайомчого курсу учасники 
семінару повинні визначити для себе, чи 
їх така бізнес-перспектива надихає, чи 
готові вони  до такої діяльності чи при-
ймуть вони рішення стати повноцінними 
кандидатами на ролі консультантів та екс-
пертів закупівельних груп і далі отриму-
вати від над допомогу в підготовці їх до 
такої місії. Така місія приваблива тим, що 
від сприяння підприємцям у кращій орга-

нізації їхнього бізнесу, модератори таких 
зусиль мають одночасно й власну вигоду, 
бо таке сприяння оплачується тими, кому 
вони допомагають, отже стає фактично 
їхнім консалтинговим бізнесом. 

Ми хочемо, аби українські підпри-
ємці та майбутні експерти, котрі співп-
рацюватимуть із ними, чітко усвідомили 
те, що усвідомили польські бізнесмени, 
опинившись в умовах вільного конку-
рентного ринку: або підприємці жорстко 
конкуруватимуть між собою, знищуючи 
один одного, що не піде на користь ні їм, 
ні країні в цілому, або об’єднаються для 
спільного виживання та зміцнення своїх 
ринкових позицій - аж до поширення 
своєї присутності за межі Польщі. Усві-
домлення цього й активізувало створення 
польських закупівельних груп. Це не озна-
чає, що створення закупівельних груп уне-
можливлює конкуренцію, яка, як відомо, 
є фактором все ж позитивним, рушійним. 
Але конкуренція здорова, суперництво 
добросовісне. І таким воно залишається 
між учасниками закупівельних груп: вну-
трішня доброзичлива конкуренція їх не 
тільки не руйнує, а й зміцнює. Ми, працю-
ючи в рамках проекту «Купуймо разом!», 
якраз і прагнемо донести українським 
підприємцям таке усвідомлення. Таке ж 
завдання матимуть перед собою й під-

готовлені нами повпреди (чи, як ми нази-
ваємо, посли) цього руху та консультанти 
(експерти) закупівельних груп.

 Яким буде наступний крок у пере-
творені кандидатів, які визначаться 
після першого ознайомчого семінару, в 
повноцінних консультантів та експертів 
закупівельних груп?

–  Уже до участі в цьому семінарі його 
учасниками приступили певним чином 
зорієнтованими й підготовленими. Ми 
попросили їх зареєструватися на нашій 
навчально-ознайомчій інтернет-платфор-
мі е –Learning і там самостійно опанувати 
кілька навчальних курсів: «Секретне ноу-
хау конкурентної переваги», «Як закупі-
вельні групи діють у країнах Євросоюзу», 
«Які закупівельні групи діють у країнах 
Європейського Союзу», «Посли закупі-
вельних груп», «В який спосіб посол (орга-
нізатор, консультант) знаходить учасників 
закупівельних груп».  Після ознайомлен-
ня з цими курсами попросили учасників 
сьогоднішнього семінару повідомити, які 
фірми (в якій галузі та в якому регіоні), 
про які вони знають або з якими кон-
тактують, можуть потенційно бути заці-
кавленими у спільних зусиллях із під-
вищення конкурентоздатності, чого цим 
бізнес-суб’єктам може не вистачати для 
об’єднання в закупівельні групи. 

Крім того, планом заходів для підго-
товки консультантів передбачені:
•  практичний розвиток набутих нави-

ків та компетенцій, шляхом участі 
кандидатів (під опікою польських 
експертів) у практичних семінарах 
для українських підприємців та залу-
чення до створення реальних закупі-
вельних груп;

• надання їм доступу до створеної бази 
знань про закупівельні групи, що міс-
тить безліч презентацій, публікацій, 
матеріалів із практичних семінарів та 
інтерв’ю з експертами;

• подальша участь в онлайн-навчанні, 
основою якого є вже опубліковані 
та нові навчальні курси на інтернет-
платформі проекту e-Learning;

• участь у створенні та публікації 
Довідника для консультантів закупі-
вельних груп;

• можливість робочої співпраці з дер-
жавними установами України, відпо-
відальними за дільність закупівель-
них групп, зокрема з Антимонополь-
ним комітетом;

• доступ до бази учасників проекту 
(приватних підприємців та членів 
бізнес-об’єднань);

• підтримка від організаторів проекту 

в започаткуванні ринку консалтин-
гових послуг у сфері функціонування 
закупівельних груп (інформаційна 
підтримка, організація тематичних 
заходів тощо);

• створення центрів компетенцій заку-
півельних груп у співпраці з Киє-
во-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 діяльності закупівельних груп;

• можливість започаткування співпраці 
з новою закупівельною групою,  у 
створенні якої будуть зацікавленні 
учасники проекту.

А що стосується найближчих наших 
планів, то  всі учасники семінару, котрі 

отримали інформацію про подальші 
кроки відбору, в травні надішлють свої 
анкети та резюме, чим засвідчать своє 
рішенню бути нашими підопічними. На 
підставі отриманої інформації та безпо-
середніх контактів із тими, хто визна-
читься як кандидат на консультанта 
(експерта) закупівельних груп, експерти 
проекту «Купуймо разом! 2.0» теж уже 
в травні розглянуть всі надіслані анкети 
та сформують  групу слухачів, які допо-
магатимуть українським підприємцям у 
створенні закупівельних груп B2B під час 
реалізації практичної частини проекту.

Вірогідно підготовленим нами кон-
сультантам буде видана відповідна довід-
ка чи сертифікат. Але не менш важливим 
підсумком їхньої готовності працювати 
в обраній сфері буде організована нами 
для них зустріч із іншою категорію наших 
підопічних – підприємцями, які виявили 
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готовність започатковувати закупівель-
ні групи. Розраховуємо, що в результаті 
взаємного знайомства відбудуться ділові 
контакти й започаткується між ними вза-
ємовигідне співробітництво. 

В ході семінару ми поспілкувалися з 
кількома його учасниками.

Владлен Сисун, координатор Програ-
ми розвитку ООН в Україні:

– Я беру участь у цьому семінарі, 
можна сказати, в трьох іпостасях: як 
координатор Програми ПРООН, котра є 
співорганізатором цього заходу, як супро-
воджувач-куратор деяких учасників семі-
нару, які – точніше структури, які вони 
представляють, - є учасниками ПРООН 
(їхня зацікавленість у створенні закупі-
вельних груп заохочується й підтримуєть-
ся нами, як фактор їхнього розвитку) і ще 
я тут як підприємець, що має власний біз-
нес, для якого проект «Купуймо разом!», 
націлений на об’єднання бізнесу шляхом 
створення закупівельних груп, теж ціка-
вий. Це тема, яка варта того, аби її доско-
нало вивчити в багатьох аспектах. Поки 
я є координатором ПРООН, то з етичних 
міркувань не можу активізовувати свій 
бізнес у цьому напрямку, але на майбутнє 
почерпнуті знання пригодяться. 

Крім того, ми, тобто Програма роз-
витку ООН в Україні, хочемо й нашою 
власною базою знань зацікавити не тільки  

представників тих організацій і струк-
тур, які вже є нашими підопічними, тобто 
котрі потрапили в орбіту Програми й 
отримують конкретну допомогу від ООН 
для свого розвитку, а й учасників семіна-
ру, котрі є представниками тих організа-
цій, якими Програма не опікується. Крім 
того, як я вже зауважив, сприяння у ство-
ренні закупівельних груп ми розглядаємо 
як ще одну цікаву, корисну послугу, яку 
може надавати ПРООН тим громадським 
і бізнес-об’єднанням, які нею охоплені з 

метою їхнього розвитку й перспективних 
для такого розвитку. 

Юлія Гилюн, працівник Полтавської 
торгово-промислової палати:

– Після першого ознайомлення з 
темою створення й функціонування заку-
півельних груп, розумію, що найбільша 
складність для консультанта буде в тому, 
аби гармонізувати інтереси всіх учасників 
такого бізнес-об’єднання. Без цього воно 
або взагалі не створиться, або виявиться  
не життєздатним. 

Основне завдання такого бізнес-
союзу – здійснення спільних закупок, 
що задовольнило б потреби кожного – і 
за ціною, і за технічними параметрами 
чи функціональними характеристиками. 
Навіть поки що не уявляю, як досягти кон-
сенсусу в цьому питанні. Приміром, мова 
йтиме, про придбання якогось програм-
ного забезпечення. Впевнена, що керівник 
кожної компанії матиме власні уподобан-
ня пріоритети та уявлення щодо торгової 
марки такого продукту, і в погляді на ціну 
навряд чи буде одностайність. До того ж, 
у кожного керівника чи власника ком-
панії-учасниці закупівельної групи влас-
ні амбіції, прагнення лідирувати.  Отже, 
організатор і координатор такої бізнес-
групи звалить на себе важку ношу від-
повідальності. Але  ж у людей виходить, 
ефективно працюють такі бізнес-моделі 
за кордоном, значить є помічні, ефек-
тивні  інструменти, зокрема й із галузі 
психології, конфліктології, інші прийоми 
й напрацювання, якими нам ще належить 
збагатитися, аби бути готовими до ефек-
тивного кооперування підприємців.

Іван Сікора, фундація «Відкрите сус-
пільство»:

– Так, на перших порах «притирання» 
членів закупівельної групи, призвичаєння 

працювати не одноосібно, а за мушке-
терським принципом «один за всіх, всі за 
одного»  дискусій і різноміркувань буде 
багато.  Можливо, не одразу й вийде група 
на результат, на який розраховували її 
учасники й творці, але засаднича плат-
форма, одностайний інтерес, що лежить 
в основі  створення такої бізнес-моделі,  
врешті повинні всіх примирити, примуси-
ти приходити до спільного знаменника. А  
інтерес цей у тому, аби завдяки здійснен-
ню гуртових закупівель (матеріалів, енер-
горесурсів, послуг тощо) знизити закупі-
вельну ціну, що обернеться вигодою для 
кожного члена групи. 

Мене особливо зацікавила можливість 
створювати такі об’єднання, які ставлять 
на меті не стільки бізнес-вигоди, як мож-
ливість сприяння розвитку свого селища,  
міста, регіону. Тобто закупівельні групи 
соціального спрямування, про які також 
йшла мова на семінарі.

Томаш розповідав, що керівним 
ядром закупівельної групи може бути, як 
явно виражений у ній лідер, так і рада під-
приємців – група із кількох авторитетних 
членів бізнес-об’єднання, але найцікаві-
ший для мене такий варіант, коли керів-
ником, координатором групи стає неза-
лежна від бізнес-інтересів членів групи 

особа, і нею найчастіше є той же консуль-
тант, експерт, який ініціював створення 
конкретної групи, безпосередньо її орга-
нізовував. Так, експертно-консультаційна 
діяльність  такої особи стає її бізнесовою 
справою, але її бізнес ніколи не супер-
ечитиме бізнес-інтересам членів групи. 
Консультант не конкурент підприємцям, 
яких гуртує, він завжди для них лише 
помічник, порадник, координатор. Звісно, 
не кожен консультант і не одразу заживе 
такого авторитету у групи підприємців, 
аби вони обрали його своїм очільником. 

Створення широкої мережі закупівель-
них груп як перевіреної часом і авторитет-
ними країнами бізнес-моделі для України 
- справа майбутнього (треба сподіватися – 
не далекого). Але, виявляється перші паро-
стки такої справи вже проросли на україн-
ському грунті самі собою На семінарі був 
присутній і носій  українського досвіду в 
цій справі. Хай і скромного, та все ж над-
баного самостійно. Микола Пархоменко, 
керівник компанії «Пейпа Трейд», розповів, 
що його компанія - член подібної бізнес-
групи, яка організувалася без сторонньої 
допомого й  займається реалізацією кан-
целярських товарів. Втім, його розповідь 
заслуговує окремої публікації.

Анатолій ЗАДОРОГА
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Зазначимо, що «Купуймо разом» – це 
проект програми «Польська допомога», 
який фінансує Міністерство закордонних 
справ республіки Польща. Певна річ, що 
у наших сусідів закупівельні групи – не 
новина, адже проект власне і створений 
для того, щоб поширювати цей досвід 
за межі Польщі, але й в Україні вони 
де-факто є. «Справа в тому, що в Україні 
є багато закупівельних груп, які не пози-
ціонують себе як закупівельні групи, хоча 
за суттю є такими», – розповідає Василь 
Масюк, операційний координатор про-
екту в Україні, і наводить приклад: вияв-
ляється, кілька виробників канцтоварів 
об’єдналися і спільно випустили ката-

лог своєї продукції, а також розподілили 
між собою продажі в Україні по регіонах. 
Це дало їм змогу мінімізувати витрати, 
оскільки такий спільний каталог обійшов-
ся дешевше, ніж якби кожен виробник 
випускав його окремо, а зосередження 
на продажах у конкретному регіону дало 
відчутний прибутковий ефект.

Ще один приклад український реалій — 
цього разу вже з ресторанного бізнесу: 
львівські ресторатори вирішили, що немає 
сенсу кожному мати окремого закупівель-
ника продуктів, а дешевше кільком закла-
дам найняти одного працівника, якому 
платити більшу зарплату та надати мікро-
автобус із холодильником. Результат: про-

дукти щодня свіжі і вищої якості, оскіль-
ки більші кошти на зарплату дали змогу 
найняти закупівельника високого класу, 
але при тому й економія на зарплаті, адже 
один закупівельник обійшовся дешевше, 
ніж окремий кожному закладу.

СПІЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ – 
ВИГІДНІ

Повернімося до досвіду Польщі у цій 
сфері. За словами доповідача, польська 
економіка буквально пронизана закупі-
вельними групами. Що ж воно таке? Від-
повідаємо: закупівельні групи – це добро-
вільні об’єднання підприємців, спрямова-
ні на зменшення вартості доставки завдя-
ки досягненню економії від об’єму.

Спільні закупівлі – це один із прихова-
них елементів успіху в польському родин-
ному бізнесі. Вони дають змогу зберегти 
сімейний характер деяких галузей, а в 
інших галузях забезпечує родинним фір-

Деревообробники вчились 
купувати разом

12 травня 2017 р. у Львові відбувся семінар для підприємств 
деревообробної та меблевої галузей «Купуймо разом».
Свою мету – розповісти присутнім, які переваги надають спільні 
закупівлі та що таке закупівельні групи – організатори виконали, а 
також разом із учасниками семінару шукали механізми, як втілити 
спільні закупівлі в життя в українських умовах.
Як це їм вдавалося – далі у репортажі.

мам здорову конкуренцію. Василь Масюк 
пояснює: «Закупівельна група – це прак-
тично форма кредитування. Це завжди 
об’єднання конкурентів і майже завжди 
такі групи спрямовані на зменшення собі-
вартості, інколи – на вирішення стратегіч-
них завдань».

Загалом виділяють два основні типи 
закупівельних груп – горизонтальні та 
вертикальні.

Характерною ознакою горизонтальної 
групи є те, що у ній не має значення, в 
якій сфері працює підприємство. Прикла-
дом такого об’єднання є Підкарпатський 
клуб бізнесу, який дає змогу об’єднаним 
підприємствам завдяки більшому сумар-
ному обсягу закупівель отримувати елек-
троенергію, медичні страховки, мобіль-
ний зв’язок та ще приблизно 20 наймену-
вань послуг за нижчою ціною.

Вертикальна закупівельна група, 
навпаки, об’єднує підприємства однієї 
галузі з метою здешевити доставку або 
собівартість товару.
1. Закупівельні групи відомі ще з 

1909 р., коли лікарні Нью-Йорка 
об’єдналися і зробили один центр 
замовлення прання білизни, що дало 
їм змогу у підсумку значно знизити 
вартість цієї послуги. Зараз є чотири 
типи закупівельних груп: 
Метою групи є насамперед отриман-
ня кращої ринкової пропозиції від 
постачальників.

2. Другий тип, окрім кращої ціни, вже 
провадить спільно аналіз ринку та 
оцінку ризиків, логістику, керує лік-
відністю.

3. Треті на додаток до всього переліче-
ного вище виступають під спільним 
брендом, мають спільний асорти-
мент та власні марки.

4. І останні – це вже по суті корпорації, 
які отримують економію від масш-
табу на глобальному рівні, доступ до 
глобальних клієнтів та можливість 
ринкового арбітражу.

Яскравий приклад останніх – найбіль-
ша континентальна закупівельна група 
«Alidis/Agenor» шести основних європей-

ських ритейлерів, для яких вона купує 
національні бренди і власні торгові марки. 
Нині «Alidis» працює в 8 країнах і має обо-
рот €140 млрд. Ця група об’єднує майже 
10 тис. підприємців («Edeka», «Conad», 
«Les Mousquetaires») і мільйони спожива-
чів («Eroski», «Coop»).

Ще один вдалий приклад – об’єднання 
польських маленьких будівельних мага-
зинів, створене з метою запобігти виходу 
на ринок великих продавців будівель-
них матеріалів, яке згодом переросло у 
групу PSB (Polskie Sklady Budowlane) із 
оборотом приблизно €0,5 млрд. У цій 
групі — 350 родинних фірм, 419 складів, 
232 супермаркети, 50 центрів. Залучені 
працівники – 12 тис осіб. Вона охоплює 
14% ринку будівельних матеріалів та 27% 
гуртового ринку.

У Німеччині 300 закупівельних 
об’єднує 230 тис. фірм. У них працюють 
10 млн осіб. Річний оборот об’єднаних 
компаній коливається в межах €500 
млрд. — це 18% ВВП країни — і переви-
щує показники німецької автомобільної 
промисловості з оборотом в €350 млрд і 
кількістю працівників 700 тис. осіб.

Також у Німеччині закупівельні групи 
обслуговують 90% ритейлерів, а це — 60% 
ринку меблів. Вони зазвичай отримують 
10–30% знижки від постачальників. Таких 
провідних груп є приблизно 20 і займа-
ються вони не лише закупівлею, а й про-
ектуванням меблів на етапі замовлення.

ГОЛОВНЕ – ДОВІРА

Закордонний досвід – це добре, 
але повернімося до українських реалій. 
Наскільки він годиться для наших підпри-
ємств, особливо деревообробної сфери? 
На думку Василя Масюка, українське сус-
пільство дуже відокремлене, атомізоване, 
а у країнах ЄС – навпаки, об’єднане, що 
дає змогу досягати поставлених цілей. 
«Вони навчилися довіряти один одно-
му» – говорить він.

Така довіра дає змогу скориговувати 
витрати підприємствам в межах заку-

півельної групи, збільшувати додану 
вартість, безпеку своїх постачальників, 
адже обіцяний обсяг замовлення заку-
півельна група завжди викуповує, навіть 
якщо один із її учасників відмовився від 
закупівлі, щоправда, тоді інші підприємці 
мусять викупити його частку. Прибуток, 
отриманий закупівельною групою, ділять 
між всіма. І найголовніша перевага – при 
такій моделі співпраці малі підприємства 
отримують переваги великих.

Найбільша проблема вітчизняних 
деревообробників – це закупівля сиро-
вини, над якою державні мужі і підпри-
ємці вже не раз ламали списи. Тому, за 
словами деревообробників, присутніх 
на семінарі, їм би було цікаво створити 
закупівельну групу із цією метою. Влас-
не, окресливши очікування, вони розпо-
чали обговорення практичних аспектів 
створення такої бізнес-моделі. У цьому 
їм допомагали кваліфіковані юристи. Їх 
поради не були зайвими, оскільки в укра-
їнському законодавстві є таке поняття, як 
антиконкурентні узгоджені дії, які призве-
ли чи можуть призвести до недопущення, 
усунення чи обмеження конкуренції. І це 
– вже сфера діяльності Антимонополь-
ного комітету України. Проте якщо кілька 
підприємств об’єднаються в одне, при-
міром, в господарську асоціацію, є шанс, 
що такі закупівлі стануть можливими. 
Відтак, пошуки відповіді тривають. Всі 
охочі та зацікавлені можуть доєднатися 
до робочої групи проекту, яка збереть-
ся під час виставки «Деревообробка» у 
Львові, і взяти участь у ньому.

Оксана ОПРИСК
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ІЗ ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ 
УСПІШНЕ УПРАВЛІННЯ?

Оскільки для нас важливою є реаліза-
ція завдань, то слід концентруватись саме 
на завданнях.

А оскільки завдання реалізовують 
люди, то важливо також концентруватись 
на міжлюдських стосунках.

Як із досліджень, так і з практики ми 
знаємо, що деякі керівники концентру-
ються переважно на завданнях, не звер-
таючи належної уваги на людей.

Інші ж – навпаки – на стосунках із 
людьми, інколи навіть нехтуючи реаліза-
цією завдань. Є також такі, що намага-
ються поєднати ці два підходи.

Обов’язки менеджера стосуються 
реалізації завдань у різних сферах. Для 
прикладу можна назвати: у сфері органі-
заційної структури – впровадження стра-
тегії власника, розробка організаційної 
структури в письмовій формі, розробка і 
впровадження стандартів роботи чи під-

готовка і впровадження процедури під-
готовки завдань. У сфері якості роботи 
і пошуку клієнтів – це буде розбудова і 
урізноманітнення асортименту продуктів, 
впровадження стандартів якості роботи, 
впровадження процедур контролю якості 
продуктів чи підготовка анкет для дослі-
дження рівня задоволеності працівни-
ків та клієнтів. Дії у сфері моніторингу 
спрямовані на контроль виконання цілей 
з допомогою визначених показників чи 
на ідентифікацію проблем, пов’язаних із 
реалізацією цілей та завдань, а також їхз 
аналіз та поточне вирішення

Менеджер виконує також обов’язки, 
пов’язані із формуванням міжлюдських 
стосунків. Вони стосуються сфери про-
фесійних компетенцій та професійного 
розвитку, а також інформації, комунікації 
і формування команди. У першій сфері 
можна згадати розробку і впроваджен-
ня принципів підтримки – менторингу 
для працівників, надання працівникам 
можливості особистого розвитку завдя-

ки системі внутрішнього та зовнішнього 
навчання або встановлення, підготовку і 
ознайомлення працівників із принципами 
аналізу та оцінки роботи. У сфері комуні-
кації та формування команди ключовим 
буде визначення і впровадження прин-
ципів вертикальної та горизонтальної 
комунікації всередині фірми, визначення 
і обговорення із працівниками діапазону 
завдань, компетенцій, відповідальності 
та повноважень, делегованих працівни-
кові, впровадження стандарту зустрічей 
команди керівників, спільна розробка 
процедур вирішення складних та кон-
фліктних ситуацій, а також визначення 
правил співпраці в групі/фірмі – спільна 
розробка так званого кодексу етики.

Ми перелічили лише частину завдань 
менеджера, пов’язаних із управлінням 
завданнями та міжлюдськими стосунка-
ми. Варто відповісти собі на запитання: чи 
Ви більше концентруєтеся на завданнях, 
чи на стосунках, чи намагаєтеся діяти в 
обох аспектах? Чи вимагає цього Ваша 
посада? Чи Ви успішно це робите? Чи Ви 
повинні більше зосередитись на якомусь 
із цих аспектів?

СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ І 
СИТУАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО

Немає одного, найкращого, найефек-
тивнішого стилю управління, який би 
можна було застосувати в кожній ситу-

Успішні стилі управління
Раніше ми писали про лідерство, тобто про те, як бути лідером 
на сімейній фірмі, і про всі аспекти діяльності та особистісні 
характеристики лідера. Під лідерством ми розуміємо 
налаштованість на майбутнє шляхом визначення напрямів. Але 
найбільш формальною складовою ролі менеджера є управління. 
Управління – тобто щоденне керування як завданнями, так 
і людьми; це досягнення цілей шляхом реалізації завдань із 
допомогою людей. Тобто важливим є усвідомлення відповідальності 
за реалізацію цілей, завдань, за розвиток людей, їх мотивацію, 
створення хорошого клімату на фірмі.

ації. В концепції ситуаційного лідерства 
Ф.Е. Фідлера йдеться про ситуаційне обу-
мовлення ефективності стилю управлін-
ня. Висновком із цієї концепції є необхід-
ність постійного аналізу власної ситуації 
управління і обрання відповідного стилю, 
залежно від цієї ситуації.

Цей підхід вимагає від керівників 
гнучкої реакції на зміну ситуації шляхом 
зміни стилю. Важливою є еластичність у 
пристосуванні стилю управління підле-
глими до ступеня їх зрілості.

Автор виділяє 4 типи зрілості:
1. Зрілість типу I – якщо висока моти-

вація супроводжується високою кваліфі-
кацією.

2. Зрілість типу II – якщо висока моти-
вація супроводжується низькою кваліфі-
кацією.

3. Зрілість типу III – якщо низька 
мотивація супроводжується високою ква-
ліфікацією.

4. Зрілість типу IV – якщо низька 
мотивація супроводжується низькою ква-
ліфікацією.

Якщо наші працівники виявляють зрі-
лість I типу, рекомендується лібераль-
ний стиль, який можна коротко описати 
словами: не перешкоджати – організува-
ти умови, обговорити критерії звітності, 
використовувати дискретні консультації.

Гармонійно співпрацювати, тобто, 
застосовувати демократичний стиль 

участі, який полягає у налагодженні парт-
нерських відносин, у доброзичливому 
ставленні і співпраці, спільному прийнятті 
рішень – такий стиль є оптимальним при 
зрілості типу II. Нічого не нав’язується, до 
нічого не примушується, а діапазон вимог 
є зрозумілим для обох сторін. Контроль у 
формі постійного нагляду можна обмеж-
ити до мінімуму. Необхідний регулярний 
зворотний зв’язок – тобто детальні пові-
домлення про досягнуті результати. Слід 
ставити дедалі складніші завдання, щоб 
працівники професійно зростали. Якщо 
кваліфікація підопічного зросте, то варто 
гнучко змінити стиль на ліберальний.

При зрілості типу III немає сенсу 
співпрацювати. Рекомендується клубний, 
консультаційний стиль, який полягає у 
налагодженні теплого, неформального 
контакту і встановленні причин низької 
мотивації. Керівник є слухачем та кон-
сультантом. Найчастіше сама можли-
вість „виговоритись” позитивно впливає 
на настрій та зростання мотивації. Коли 
мотивація зросте – слід гнучко змінити 
стиль на ліберальний.

Для управління працівниками зі зрі-
лістю типу IV необхідний автократичний 
стиль. Варто чітко визначати завдання, 
деколи організовувати допомогу. Украй 
необхідно встановити чіткі критерії оціню-
вання, термін виконання, форму контролю 
і спосіб звітування про виконані завдання. 

При автократичному стилі завдання чи 
інструкції керівника не обговорюються.

Без сенсу розраховувати на схвалення з 
боку незрілого працівника. Натомість є шанс, 
що після виконання завдання його кваліфі-
кація зросте. Якщо так відбудеться, то слід 
гнучко змінити стиль управління на клубний. 
За таких умов мотивація працівника повинна 
зрости. Якщо з якоїсь причини знизиться 
рівень кваліфікації – застосуємо демокра-
тичний стиль. А коли як кваліфікація, так і 
мотивація будуть високими, можемо знову 
змінити стиль – цього разу на ліберальний.

Найважливішими при управлінні 
людьми є правильна діагностика рівня 
зрілості, під яким ми розуміємо комбіна-
цію рівня мотивації і кваліфікації, підбір 
відповідного стилю управління та гнуч-
кість. Уважність та еластичність допо-
магають ефективно управляти та роблять 
управління приємним та творчим.

Вєслава МАХАЛІЦА,
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ФАЗА I – ІНІЦІЮВАННЯ 
ЗМІНИ
Вислів, що перше враження не можна 

справити двічі, стосується також зміни, 
яка з’явилася на горизонті. Працівники 
з-за меж сім’ї, зазвичай, є адресатами 
(об’єктами) нових ініціатив, оскільки 
багато нових ідей обговорюються під час 
розмов у колі сім’ї. Щоб мінімізувати 
опір працівників, на початковому етапі 
варто надавати інформацію про причини 
змін та підкреслювати їх необхідність: Що 
призвело до того, що ми хочемо впрова-
дити зміни? Що є джерелом? Якої про-
блеми ми хочемо уникнути чи якої вигоди 
досягти? Чому не може все залишитись 
так, як є зараз?

Роздумуючи над тим, як комунікува-
ти з працівниками, варто врахувати, що 
одним із перших, часто мовчазних питань 

з’являється:: що це для мене означає? 
Що буде зі мною? Як це вплине на мою 
роботу і моє життя? Важливо відкрито 
говорити про різні сценарії майбутнього 
– як про позитивну очікувану вигоду, так 
і про потенційні проблеми, з якими мож-
ливо доведеться зіштовхнутись. Якщо ми 
вдаватимемо, що все в порядку, це може 
мати демотивуючий вплив, а надто опти-
містична версія майбутнього, представле-
на на початку, може призвести до втрати 
довіри і знеохочення під час виникнення 
перших проблем.

Щоб працівники побачили сенс у змі-
нах в конкретному напрямі, варто пред-
ставити чітку, зрозумілу та привабливу 
візію нового. Не йдеться про детальний 
план дій на кожному повороті дороги, 
лише про листівку із кінцевої станції, 
до якої ми прямуємо. Зіставлення цих 

2 аспектів: необхідності впровадження 
змін і привабливої візії, значно збільшує 
бажання працівників долучитись до змін.

ФАЗА II – ПЛАНУВАННЯ 
ЗМІНИ

Одним із методів мінімізації опору 
працівників до змін є залучення їх до 
планування самого процесу. Коли люди 
відчувають, що мають реальний вплив 
на те, з чим їм доведеться зіштовхнутись, 
вони легше сприймають нову реальність.

Тому період планування змін – це 
чудовий момент для обговорення ідей, 
висловлення думок та залучення всього 
потенціалу, яким володіє фірма. Обме-
ження створення концепції кабінетом 
власника та інформування про готове 
рішення в самому кінці легко можуть при-
звести до явного чи прихованого опору.

Щоб заохотити працівників співп-
рацювати, варто комунікувати так, щоб 
створювати різні можливості дій. Зустрічі, 
семінари, дискусії та анкетування – це 
лише деякі інструменти, які можна при 
цьому використовувати. Важливо, окрім 
слухання, передбачити у плануванні зво-
ротний зв’язок.

Вчасна кому(нікація),
або Яку інформацію, коли і кому 
передавати
Немає ідеального рецепту досконалої комунікації під час кожної 
зміни. Але є випадки з практики, які майже завжди містять 
кардинальні помилки. Створюючи план комунікацій, слід 
виокремити групи, яких стосуватиметься зміна, і визначити, чого в 
даній ситуації вони потребуватимуть.
У сімейному бізнесі одну із важливих груп становлять працівники 
з-за меж сім’ї. На що варто звернути увагу, плануючи комунікації з 
ними в чотирьох фазах впровадження змін?

Внаслідок планування створюється 
графік дій і розподіл завдань та відпо-
відальності, у тому числі і план комуні-
кацій. Працівникам потрібна інформація 
про вимоги щодо того хто, що, де, коли і 
як має зробити. Які відділи будуть залу-
чені? Чого від них вимагатимуть? До кого 
можна звернутись за додатковою інфор-
мацією? Якими є пріоритети та чергові 
цілі, яких необхідно досягти?

ФАЗА III – 
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН

Коли ми вчимось чогось нового, при-
родними є помилки. Для працівників, перед 
якими стоять зміни, важливо усвідомлю-
вати згоду керівництва на експерименти з 
новим без негативних наслідків. Безцінним 
є створення простору і часу на те, щоб 
ознайомитись, протестувати та освоїти нові 
рішення. Це посилює відчуття безпеки та 
впевненості, як діяти в нових реаліях.

На етапі впровадження важливим є 
постійне надання зворотного зв’язку керів-
никами, агентами змін та працівниками. Це 
час для коригування рішень та поведінки.

Щоб допомогти працівникам спра-
витись із проблемами, які з’являються, 

варто забезпечити додаткову підтримку – 
наприклад, у формі інструктажу, коучингу 
чи створення робочих груп. Працівники 
повинні знати, що такі можливості є, і 
їх необхідно заохочувати активно ними 
користуватись у разі потреби.

Як і на етапі ініціювання, тут також 
критично важливим є збір інформації від 
працівників. Ми не можемо передбачити 
всіх проблем та ускладнень, які виникати-
муть під час впровадження, а працівники 
на лінії фронту змін є цінним джерелом 
сигналів про неочікувані виклики чи мож-
ливості для покращення.

ФАЗА IV – ФІКСАЦІЯ ЗМІН

Коли зміну впроваджено, а нові рішен-
ня вже функціонують, процес ще не закін-
чується. Треба ще подбати про фіксацію 
нового порядку і внесення його до ДНК 
фірми. Комунікацію на цьому етапі також 
важко переоцінити.

Щоб не допустити повернення до ста-
рої практики, треба показати вигоду та 
успіхи, яких вдалося досягти. Фіксація 
змін – це час для похвали, справедли-
вої оцінки зусиль та подяки за вкладену 
працю. Важливо створити нагоду для від-

значення досягнень та успіхів і не вважа-
ти, що „усе нормально” і „все так і пови-
нно було бути”.

Остання фаза – це також час для 
підсумків та висновків на майбутнє. Це 
час для оцінки організації та роботи і 
для створення стандартів та процедур, 
які в подальшому будуть обов’язковими 
до виконання. Це також перший крок до 
наступного покращення.

На кожному етапі впровадження змін 
(покращень) важливою є відкрита та дво-
стороння комунікація. Щоб вона була 
успішною та ефективною, варто чітко 
працювати з тією інформацією, якої в 
даний час потребують окремі групи заці-
кавлених осіб з фірми. Завдяки цьому 
можна уникнути потопання в хаосі і збіль-
шити шанси для розуміння, сприйняття та 
заангажованості працівників та партнерів.

Ева ТОМЧАК,

бізнес-тренер, консультант
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Усе, що відбувається у світі бізнесу, 
повинно залишатись за дверима офісу, 
натомість усе зі світу сім’ї не повинно 
виходити з сімейного гнізда. Також тра-
пляються моменти, коли межі між цими 
двома сферами не є чітко визначеними.

Такі моменти є некомфортні як для 
самої сім’ї, так і для фірми. Такі ситуації 
найчастіше призводять до занепаду само-
го бізнесу, або від цього потерпає сім’я, 
через погіршення наявних стосунків.

ЦІННОСТІ СІМЕЙНОГО 
БІЗНЕСУ
Сімейна фірма – це не лише мета 

спільних дій, бачення подальшого розви-
тку, керівні принципи та організаційна сис-
тема. Сімейний бізнес – це щось більше.

Це цінності, культура, атмосфера, 
зв’язки, відповідні ролі, а також стосунки 
між членами сім’ї. Побудова міцних і дов-
готривалих стосунків між членами сім’ї не 
є простою справою.

Члени сім’ї вибудовують ці стосунки 
роками: як сімейні, так і в бізнесі, що вима-
гає від них терпіння та заангажованості. 
Ці зв’язки – це не лише любов, безпека, 
толерантність, довіра чи повага, але також 
і вміння передавати так званий хист до 
ведення бізнесу молодшим поколінням.

Однак, стосунки – це не постійна вза-
ємодія. Достатньо одномоментної неуваж-
ності – і все, що ми будували роками, роз-
валюється, як картковий будинок. Так від-
бувається, коли в сімейному житті чи в біз-
несі наступає конфлікт. І тоді неважливо, де 
виникає суперечка, оскільки і сім’я, і фірма 
розповсюджуватимуть цю сварку на обидва 
світи. Тому в сімейних фірмах часто вста-
новлюються певні принципи щодо сімейних 
стосунків на підприємстві і перенесення біз-
несових справ на сімейний грунт.

БІЗНЕС І СІМ’Я – В 
ОДНОМУ
Межа між бізнесом і сім’єю – як 

невидима стіна. Ніби здається, що є, але 
насправді її важко побачити. Найчастіше 

це помітно під час спільної, наприклад, 
сімейної вечері на кухні. Також трапля-
ється, що справи фірми обговорюються 
під час нічних розмов чи сімейних свят. 
Також сім’ї важко виїхати на відпочиок, 
попри те, що всі завдання були пере-
дані відповідним особам. Членам сім’ї 
надзвичайно важко залишити фірму на 
довший період. Це спричинене значною 
заангажованістю і почуттями, які вони 
вкладають у підприємство. Вони думають 
про власний бізнес постійно. Попри те, 
що сім’я постійно займається справами 
бізнесу у встановлені для цього годии, 
ці справи завжди супроводжують їх і в 
щоденному житті.

Для сім’ї, у власності якої є фірма, 
неважливо, що робочий день закінчуєть-
ся о 18:00. Усі проблеми, домовленості, 
нез’ясовані ситуації обговорюються по 
дорозі додому, під час виконання звичних 
домашніх справ чи перед сном. Відомо, 
що обговорення рішень і прийняття їх в 
приємній атмосфері домашнього затишку 
є кращим, ніж прийняття тих самих рішень 
в офісних умовах, під впливом часу і стре-
су. Будучи власником сімейної фірми, не 
можеш так просто вийти з фірми, оскільки 
раніше чи пізніше всі проблеми повер-
нуться, але з подвійною силою.

Однак, не лише фірма є в сім’ї, але 
й сім’я – на фірмі. Як проблема може 
з’явитись на сімейній фірмі і бути перене-
сеною на сімейний грунт, так і непорозу-
міння можуть з’явитись вдома і, на жаль, 
бути перенесеними членами сім’ї до офісу. 
Неодноразово буває, що між подружжям, 
батьком та сином чи братами і сестрами 
відбувається гучний обмін думками, і вже 
ціла фірма здогадується, що між членами 
сім’ї розпочинаються чорні дні.

ВЗЯТО З ЖИТТЯ
Так власне є і на одній із мікрофірм, 

яка працює у музичній галузі. Це сімей-
на фірма, яка складається з чотирьох 
осіб і працює на ринку вже впродовж 
двох поколінь. Зазвичай, члени команди 
поводяться, як нормальна сім’я. Допо-
магають один одному в різних ситуаціях 
і щоденних справах, телефонують одні до 

одних, в міру можливості зустрічаються, 
планують спільні поїздки чи відпочинок.

Однак, це чотири різні характери. 
Поєднує їх пристрасть до музики. Кожен 
із них прагне до розвитку фірми в іншому 
напрямі, оскільки на цій фірмі дуже чітко 
розподілені обов’язки. Завдяки цьому 
члени сім’ї не перешкоджають один одно-
му при виконанні своїх завдань.

Однак, коли йдеться про прийняття 
рішень, завжди кожен із них має рівні 
шанси для висловлення думки і пред-
ставлення своїх аргументів. Жодна з ідей 
не заперечується в зародку, але коли при-
ходить час для конкретної інвестиції чи 
прийняття рішення, відбувається демо-
кратичне голосування.

Попри те, що члени сім’ї намагають-
ся відділяти сімейні справи від профе-
сійних, Це інколи буває надто складно. 
Неодноразово під час сімейних зустрічей 
обговорюються сімейні питання. Най-
частіше це трапляється із наймолодшим 
членом команди, який є молодою і креа-
тивною особою, має багато ідей для роз-
витку фірми, однак рідко замислюється 
над необхідним для реалізації своїх ідей 
капіталом. Відтак, нерідко відбувається 
конфлікт поколінь, оскільки решта членів 
підходить до цього більш реалістично.

Трапляються також ситуації, коли всі 
члени зустрічаються в одному домі, де за 
філіжанкою кави проводять прослуховуван-
ня нового гурту чи записують пісні. Робота їх 
ніколи не залишає. Так само відбувається і з 
сімейними стосунками, які переносяться на 
бізнес. У цій сім’ї найчастіше сперечаються 
брати-близнюки. Коли в них тривають так 
звані «чорні дні», вони намагаються якомога 
менше між собою контактувати. Траплялися 
вже навіть ситуації, коли один із братів був 
за крок від того, щоб піти з бізнесу, однак 
до цього так і не доходило завдяки міцним 
стосункам і зв’язкам, які поєднують як членів 
сім’ї, так і фірми.

Попри численні суперечки та проблеми, 
які виникають на цій сімейній фірмі, її члени 
стоять один за одного “стіною”. Завжди 
найважливішими для них будуть сім’я та 
пристрасть, яку вони вкладають у веден-
ня сімейного бізнесу. Тож можна зробити 
висновок, що не завжди є правдою те, що 
сім’я гарно виглядає лише на фотографії.

Ангеліка КОТЛІНСЬКА,

студентка факультету 
менеджменту Лодзького 
університету
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Два світи? Чи це взагалі 
можливо?
Сімейна фірма – це особливе місце. Це світ, у якому поєднуються 
дві сфери – бізнесу та сім’ї. Світ, у якому немає місця для 
індивідуальності. У ньому немає мови про те, що „хтось” реалізує 
власну мету і прямує до кращого власного майбутнього. Цей світ 
керується зовсім іншими правами. Сімейна фірма – це місце, з 
якого не виходять. Усі щоденні турботи, суперечки, суперечності чи 
проблеми членів сім’ї часто переплітаються із викликами, які ставить 
сама фірма. І, звісно ж, навпаки. Тому для сімейної фірми так 
важливо вміло розподілити зони бізнесу і сім’ї.

Підприємства, не зважаючи на вели-
чину, організаційно-правову форму, вік, 
сектор тощо, можна поділити на такі, 
організаційна культура яких формується 
системою цінностей, морально-етичною 
інфраструктурою підприємницької сім’ї і 
її чергових поколінь, які базують фінан-
сову безпеку своїх членів здебільшого 
на доходах від бізнесу, і такі, організацій-
на культура яких формується підприєм-
цями, менеджерами, власниками, які не 
пов’язані між собою сімейними зв’язками 
і участь яких в бізнес-організації спричи-
нена простим розрахунком.

Такий поділ має глибокий зміст, вра-
ховуючи відмінності в ефективності функ-
ціонування обох груп підприємств чи в 
рівнях морального та емоційного інтелек-
ту. Практика визначення сімейного під-
приємства лише у вузькому розумінні, 
тобто, як суб’єкта, яким керують члени 
сім’ї засновника, а його капіталом повніс-
тю або значною мірою володіє ця сім’я, є 
недоцільною, статичною, фрагментарною 
і непослідовною з точки зору науки про 
менеджмент. Використання такої вузь-
кої дефініції може означати, що формула 
сімейного бізнесу є невід’ємною рисою 
сектора мікро-, малих і ще можливо 
середніх підприємств, і що вона має сенс 
лише на ранньому, підприємницькому 
етапі їх циклу життя. Виключається мож-
ливість еволюції сімейного підприємства 
до повністю професійної бізнес-організа-
ції, яка не втратить сімейного характеру. 
Таким чином, фіксуються шкідливі сте-
реотипи щодо сімейних підприємств та їх 
соціально-економічного потенціалу.

Професіоналізація управління є ключо-
вим чинником успіху сімейних підприємств 
і може означати, зокрема, пошук менедже-
рів з-за меж сім’ї чи відкриття структури 
власності для несімейних інвесторів. Разом 
із зростанням, розвитком та професіона-
лізацією управління може зменшуватись 

сила впливу системи сім’ї на систему біз-
несу, але поки цей вплив є, бізнес зберігає 
сімейний характер і може його використо-
вувати в процесі будування конкурентної 
позиції. Джерелом успіху сімейних акці-
онерних товариств, особливо тих, у яких 
сім’я домінує в управлінні, але не має абсо-
лютної більшості у власності та голосах, є 
поєднання традицій, морально-емоційної 
інфраструктури сім’ї із професіоналізаці-
єю управління та доступом до капітальних 
джерел фінансування зростання та розви-
тку. З цих причин традиційна, американ-
ська, широка дефініція сімейного підпри-
ємства найкраще ілюструє їх природу та 
ступінь впливу сім’ї на їх функціонування.

Відповідно до цього визначення, це 
підприємство із довільною правовою 
формою, капітал якого повністю або у 
значній частині перебуває у власності 
сім’ї, принаймні один її член має вирі-
шальний вплив на керівництво або сам 
виконує керівну функцію та планує утри-
мувати підприємство в руках сім’ї.

ТИПИ СІМЕЙНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ
У цьому світлі можна ідентифікувати 

три основні типи сімейних підприємств.
• Тип „A”, у якому сім’я домінує як у 

структурі власності, так і в управлінні 
бізнесом.

• Тип „Б”, у якому роль сім’ї зводить-
ся до нагляду за керівництвом завдя-
ки домінуванні в структурі власнос-
ті. Засновники перестали займатись 
активним менеджментом через відсут-
ність необхідних управлінських квалі-
фікацій після зростання підприємства, 
вік, відсутність наступника з кола сім’ї 
або інші причини. Прикладом типу „Б” 
є також фірми, поглинуті чи придбані 
не членами сім’ї засновника.

• Тип „В”, у якому засновники/сімейні 
підприємці домінують в управлінні, але 
не мають абсолютної переваги у влас-
ності, характеризується розпороше-
ною структурою акціонерів з-за меж 
сім’ї або наявністю значного інвестора, 
наприклад, венчурного.

Тож пропоную для дослідницьких 
цілей прийняти вищевказану дефініцію, 
яка дає можливість виміряти силу впливу 
системи сім’ї на систему бізнесу в обраних 
функціональних сферах. Результати закор-
донних досліджеь вказують на тип „В” 
сімейних підприємств, як на найефектив-
ніший з точки зору досягнення фінансових 
результатів, міжнародної експансії, а також 
із точки зору досліджень та розвитку. 

Для монографічних та пізнавальних 
цілей пропонуємо таке визначення сімейних 
підприємств: суб’єкти господарювання, які 
управляються згідно із системою цінностей 
та морально-етичних норм підприємниць-
ких сімей, які їх заснували або придбали з 
метою забезпечення фінансової безпеки для 
своїх теперішніх та майбутніх членів.

Цей спосіб розуміння природи сімей-
них підприємств не суперечить класичній 
американській дефініції, доповнює її і є 
спільним знаменником для виокремлених 
у ній типів підприємств.

Відсутність єдиного визначення сімей-
ного підприємства, яке би враховувало 
властиву йому природу та динаміку, уне-
можливлює порівняння результатів окре-
мих емпіричних досліджень, спотворює 
імідж сімейних підприємств та применшує 
їх роль в економіці.

Войцех ПОПЧИК

доктор наук, кафедра фінансів 
та стратегії підприємства 
Лодзького університету

Джерело: RELACJE. Журнал 
сімейних фірм, № 6 (21), 
грудень 2016 року, ISSN 2353-
6470 

Переклав Андрій МАКСИМУК

Ще раз про дефініцію сімейного 
підприємства
Однією із сфер діяльності сімейних підприємств, у якій важко 
досягти консенсусу, є дефініція сімейної фірми. Труднощі 
пов’язані з тим, що формули сімейного бізнесу немає у попередніх 
класифікаціях підприємств.
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Політика найму працівників на 
сімейних фірмах – як уникнути 
основних помилок?

ДОВІРА ДО ЛЮДИНИ 
Є ВАЖЛИВІШОЮ ВІД 
КОМПЕТЕНЦІЙ
Майже кожен підприємець зіштовху-

вався із несумлінними працівниками. Цей 
досвід часто поглиблює недовіру до пра-
цівників і посилює потребу працевлашто-

вувати тих, хто викликає більшу довіру, а 
че найчастіше члени сім’ї та близькі зна-
йомі. Поєднання приватної та бізнес-пло-
щини буває ризикованим і має сенс лише 
тоді, коли ми можемо успішно розділити 
наші стосунки і цілі, яких нам потрібно 
досягти. Невмілі дії у цій сфері призво-

дять до певного роду організаційної дис-
функції, коли довіра стає важливішою від 
компетенцій. З часом, коли організація 
розростатиметься, працівники, які воло-
діють довірою, можуть своєю позицією 
блокувати розвиток фірми.

ПОТРЕБА У 
ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАННЯХ 
ПРО ПРОЦЕС РЕКРУТАЦІЇ

Таким чином, ми динамічно підходимо 
до ситуації, за якої працівники на ринку 
праці мають перевагу над підприємця-
ми. Небагато хто у фарватері постійних 
і всеохоплюючих змін знаходить час на 
поглиблення рекрутаційних стандартів 
та технік. Розбудова престижу (марки) 
працедавця також не є їх сильною сторо-

Набір працівників і подальші рішення щодо персоналу завжди 
пов’язані із невпевненістю. Ця невпевненість виникає внаслідок 
ризику, який пов’язаний із здійсненням рекрутаційної помилки 
і її впливом на подальші, дуже часто серйозні наслідки, що 
позначаються на функціонуванні цілого підприємства. Багато 
власників сімейних підприємств пробують обмежити цей недолік 
шляхом набору, насамперед, членів сім’ї та знайомих. Для 
організації це може бути перешкодою для сьогоднішнього і 
майбутнього розвитку. У статті я опишу свої спостереження, як 
консультанта з розвитку організацій, щодо найчастіших причин 
неуспішної політики персоналу організації.

ною. Досить глянути на закладку “Кар’єра” 
більшості інтернет-сайтів компаній, спосіб 
формулювання оголошень чи якість спів-
бесід. Однак, найбільшою кардинальною 
помилкою є відсутність чітких очікувань 
щодо посади, відсутність взаємного поділу 
відповідальності, а як наслідок, відсутність 
очікуваних результатів. Така незрозуміла 
ситуація веде до наростаючих конфліктів 
та взаємної фрустрації.

Окрім рекрутаційного процесу та 
визначення обов’язків та викликів, необ-
хідний також комплексний процес введен-
ня працівника у нові обов’язки, а що більш 
відповідальна і вагома посада, то детальні-
ше потрібно розпланувати цей процес – на 
жаль, багатьом фірмам бракує на це часу. 
Працівники повинні знати, які цілі вони 
мають реалізовувати, якою є стратегія роз-
витку фірми і яким чином своєю роботою 
вони можуть сприяти її реалізації.

ПРАЦІВНИК ПОВИНЕН 
ПІДХОДИТИ ОРГАНІЗАЦІЇ, 
ЯК КЛЮЧ ДО ЗАМКА

Підбір працівника, його компетенцій 
та особистості повинен бути пов’язаний 
із викликами, перед якими стоїть фірма, 
і завданнями на робочому місці. На при-
клад, одного профілю керівника шука-
тимемо для реструктуризації відділу, 
а іншого – для створення його з нуля. 
Одного менеджера з продажу шукатиме-
мо для здобуття нових клієнтів і побудови 
ринку, але іншого – для опіки над уже 
здобутим ринком. При підборі праців-
ника потрібно враховувати його досвід, 
але базуючись лише на CV та інтуїції, 
без глибокої, професійної співбесіди чи 
assessment center (центру оцінки компе-
тенцій), можемо допуститись помилки, 
яка може коштувати нам багато часу, 
призвести до недоотримання прибутків і 
сповільнення розвитку фірми. 

ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ 
ЗМІНИ ПЕРСОНАЛУ

У своїй кар’єрі я зустрічав багато при-
кладів, коли керівні посади посідали особи, 
близько пов’язані із власниками, які пере-
вищували свої повноваження, монополі-
зували роботу, захоплюючи всі компетен-
ції (таким чином утримуючи команду на 
низькому рівні розвитку). Така ситуація 
призводила до того, що особа із сильною 
позицією доходила навіть до моббінгу, що 
спричиняло падіння мотивації та заанга-
жованості працівників, не згадуючи навіть 
про труднощі в наборі нових працівників 
– негативна думка про фірму встигла вже 
розійтися серед потенційних кандидатів. 
Що важливо, така ситуація мала місце 
попри порівняно високу зарплату.

В організаціях, з якими я співпрацював, 
зміна ролі лідера, відсторонення працівни-
ка від деяких завдань і навіть звільнення 
його сприяли розкриттю потенціалу інших 
працівників: з’являвся новий лідер, і сто-
сунки на фірмі ставали здоровішими. Для 
власників – це дуже складне в емоційному 
плані завдання, оскільки особи, про яких 
тут йдеться, це члени організації, які йшли 
разом із нею на попередніх, складних ета-
пах. Емоції і почуття обов’язку стримують 
власників від дій, але через цю ситуацію 
вони переживають внутрішні конфлікти. 
Працівники досягають свого максимуму 
компетенцій у даній сфері, і якщо ми їх під-
вищуємо по службі, то можемо очікувати 
погіршення результатів – цілі не будуть 
досягатись. Виявляймо такі ситуації і про-
тидіймо їм якнайшвидше.

НАЙМАЙТЕ КРАЩИХ ВІД 
СЕБЕ

Якщо ми хочемо досягти успіху на 
сімейній фірмі, то варто керуватись прин-
ципом, що на ключові посади ми повинні 

наймати компетентніших від нас самих 
працівників у цій галузі. Таких, які зможуть 
принести в організацію свіжий погляд, 
нові можливості, позитивне ставлення та 
енергію до змін у правильному напрямі. 
Це означає, що засновник не повинен 
монополізувати всіх процесів прийнят-
тя рішень, оскільки сам стане вузьким 
місцем своєї організації. Розподіл від-
повідальності, делегування повноважень, 
а одночасно і визначення стратегічних 
напрямів дій та розвитку фірми повинні 
стати ключовими аспектами дій власника 
фірми. Це один із найважчих моментів у 
веденні бізнесу для кожного засновника.

Мій досвід роботи з фірмами пока-
зує, що не так важливо, чи працює на 
фірмі сім’я, знайомі чи працівники, без-
посередньо не пов’язані із власниками. 
Важливо, чи зможемо зберегти рівновагу 
між стосунками і цілями, яких ми хочемо 
досягати. Важливими є також стрима-
ність, однакові принципи для всіх і парт-
нерський підхід. Не менш важливими є 
послідовна і зрозуміла працівникам стра-
тегія фірми, заангажованість працівни-
ків до цілей оорганізації чи, врешті-решт, 
успішна політика продажу. Якщо додати 
до цього раціональну і обдуману страте-
гію найму працівників, то матимемо шанс 
на побудову здорової організації, яка при-
тягуватиме цінних кандидатів.

Мацей САСІН,

консультант із розвитку 
організацій, засновник 
фірми Академія розвитку 
компетенцій
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Як перейти від операційної 
роботи до стратегічного 
управління сімейною фірмою?

ПЕРШИЙ КРОК 
ДО ВІДХОДУ ВІД 
ОПЕРАЦІЙНОЇ 
ПЕРСПЕКТИВИ
Таким кроком є усвідомлення того, 

що час відрізати пуповину засновника і 
підготувати фірму до нових часів. Це не 
легке завдання, оскільки власники став-
ляться до своїх фірм, як до дитини. Пере-
дача керівництва в інші руки викликає в 
них неспокій і навіть страх, як перед неві-
домим. Делегування влади може спричи-
нити перехідні труднощі, але, насамперед, 
означає обмеження їх активності і необ-
хідність довіри іншим людюям. 

ОБМЕЖЕННЯ У ЗМІНІ 
СВОЄЇ РОЛІ

Проблема полягає в тому, що засновни-
ки неохоче це роблять, оскільки щиро вірять, 
що вони є незамінними. Звісно, що часто так 
і є, якщо впродовж років вони монополізу-
вали всі важливі аспекти ведення бізнесу, не 
ділючись знаннями, і не виховали собі гідних 
наступників, лише реалізаторів їх політики та 
інструкцій. Що довше тривав такий симбіоз, 
то довше триватиме створення нового ДНК 
функціонування фірми. 

ПЕРЕЛОМНА ТОЧКА У 
МИСЛЕННІ ВЛАСНИКА

Цією точкою, зазвичай, є момент, коли 
після років роботи, важкої роботи із шко-
дою для здоров’я, з постійними стресами 
і відсутністю часу на нормальний відпо-
чинок приходить професійне вигорання, 
з’являються ознаки зменшення заангажо-
ваності і відсутність очікуваних результатів. 
І раптом засновник приходить до висновку, 
що час розірвати це зачароване коло. 

КОУЧИНГ АБО 
МЕНТОРИНГ МЕТОДАМИ 
ПІДТРИМКИ У ЗМІНІ 
ПЕРСПЕКТИВИ

Щоб вирватись із замкнутого кола паст-
ки засновника, потрібен буде хтось, хто 
проведе підприємця через процес змін у 
формі коучингу і менторингу. Як зазначає 
Томаш Сершхула, консультант із розвитку 
організацій Академії розвитку компетенцій: 
„Ментор з-за меж фірми творить площину 
розвитку для керівника або інших ключових 
осіб в організації. Завдяки співпраці він стає 
партнером у розвитку фірми, проводячи 
свого підопічного через чергові етапи роз-
витку організації. Ментор з-за меж фірми є 
тією особою, з якою набагато легше діли-
тись не лише операційними справами та 
цілями і викликами, перед якими стоїть 
фірма, але і відчуттями, емоціями, а нерід-
ко – і сумнівами, які трапляються у бізнес-
діяльності. Під час роботи на цьому рівні 
надзвичайно важливим є пристосування 
стилю роботи та рівня директивності до 
потреб підопічного та динаміки розвитку 
конкретної організації. Досвідчений і сві-
домий ментор може привнести динаміку 
в діяльність організації, зокрема, шляхом 
скорочення шляху до мети, правильного 
розуміння конкретної ситуації, впрова-
дження інструментів підтримки управлін-
ських процесів, а також щляхом звільнення 
потенціалу свого підопічного”.

ПОТРЕБА 
ДІАГНОСТУВАТИ 
СИТУАЦІЮ
В цей дуже складний для засновника 

період недоцільними є нервові рішення, 
лише об’єктивний збір фактів та незалеж-
ний погляд на організацію. Цьому може 
допомогти оцінка або навіть аудит орга-

нізації консультантами з менеджменту, які 
допоможуть засновнику віднайти вихід із 
ситуації, яка склалася. Вони також запро-
понують адекватні дії для підтримки та 
розвитку його бізнесу в напрямку його 
меншої залученості до операційної робо-
ти на користь стратегічної перспективи.

ТИМЧАСОВИЙ МЕНЕДЖЕР 
ФІРМИ

Іншим рішенням може бути залучення 
тимчасового менеджера, тобто високок-
валіфікованого спеціаліста, якого найма-
ють на певний період часу, який впрова-
дить необхідні зміни на фірмі з точки зору 
процесів, персоналу та стратегії, завдя-
ки чому дасть змогу власникові змінити 
свою перспективу і зійти з першої лінії. 

ПІДГОТОВКА ЧЛЕНІВ СІМ’Ї 
ДО ЗМІНИ КАРАУЛУ

Звісно, одним із найважливіших мето-
дів тут може бути передача влади і залу-
чення найближчої сім’ї, проте слід усві-
домлювати, що це довготривалий процес, 
який не завжди можливо виконати, напри-
клад, через неготовність членів сім’ї посіс-
ти основну роль в управлінні фірмою.

На практиці найуспішнішим є поєднан-
ня цих чотирьох форм i розподіл їх у часі. 
Слід пам’ятати про те, що зміни повинні 
розпочатись у голові власника, який пови-
нен почати з роботи над своїми переконан-
нями, розробити план та бачення дій, а тоді 
вже впровадити це все в життя, що – як 
показує практика – є найскладнішим. 
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Переклав Андрій МАКСИМУК

Майже кожен підприємець мріє про перехід від необхідності 
операційної роботи чи навіть операційного управління до розвитку 
фірми на стратегічному рівні. Тоді Ви визначаєте її напрям, але 
немає потреби фізичного контролю її дій, і навіть можете найняти 
професійного менеджера, який би керував фірмою.



Для родинних, малих 
і середніх фірм 

та організацій підприємців


