
Чому	В2В	закупівельні	групи	можуть	стати	
можливістю	для	збільшення	
конкурентноспроможності?
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Одним	з	елементів	конкурентності є	
ЗАКУПІВЕЛЬНІ	ГРУПИ

Закупівельні	групи	– це	об'єднання	підприємців:

добровільні

спрямовані	на	зменшення	вартості	доставки

шляхом	досягнення	економії	від	об’єму.



Чому	закупівельні	групи	(ЗГ)?

Один	з	ПРИХОВАНИХ елементів		успіху	ноу-хау в	польському	
родинному	бізнесі	.	

Дозволяє	зберегти	постійний	сімейний	характер	деяких	цілих	
галузей.	

А	в	інших	галузях	дає	родинним	фірмам	здорову	конкуренцію.	

Може	надати	швидкий	фінансовий	ефект		на	підставі	довіри	та	
співпраці.	



Чим	є	в	Європі	та	Польщі	
ЗАКУПІВЕЛЬНІ	ГРУПИ?

Закупівельні	групи	– це	
об'єднання	підприємців:

добровільні
спрямовані	на	

зменшення	
вартості	доставки

шляхом	досягнення	
економії	від	об’єму

Про	правову	
форму,	що	
враховує	

побажання	
підприємців	та	

ринкову	
ефективність	



ЗАКУПІВЕЛЬНІ	ГРУПИ

q Не вимагають фінансового капіталу, а
людського і соціального

q Зменшують ланцюжок попередників
q Дозволяють збільшити додану вартість
q Збільшує безпеку підприємців
q Дистрибутують прибуток більшій кількості осіб
q Відкривають доступ малим до переваг великих

і …



Збільшують	безпеку	клієнтів	і	
постачальників

Клієнти Постачальники



Два	основні	типи	закупівельних	груп

Галузь	не	має	
значення

Висока	
стандартизація

Галузева	
спеціалізація

Можливість	
більшої	
доданої	
вартості

ГОРИЗОНТАЛЬНІ
Наприклад	енергія

ВЕРТИКАЛЬНІ
Наприклад	виробники	годинників



Покоління	закупівельних	груп

ТІЛЬКИ	ЗАКУПИ	
(1.0)

Метою	є,	
НАСАМПЕРЕД,	

отримання	кращої	
ринкової	пропозиції	
від	постачальників

ЗАКУПИ	+	
ДОДАТКОВІ	
ПОСЛУГИ(2.0)

ЗАГАЛЬНІ	РЕСУРСИ:

маркетинг

аналіз	ринку	і	ризику

логістика

управління	ліквідністю

ЗАКУПИ	+	
СПІЛЬНИЙ	

БРЕНДИНГ	 (3.0)

спільний	брендинг

спільний	асортимент

власні	марки



Закупівельні	групи	в	Європейському	
Союзі	– існують	давно	і	скрізь

Закупівельні	групи	працюють	від	1950	року

У	Німеччині	300	закупівельних	об'єднує	230	тис.фірм

У	них	працюють 10	мільйонів співробітників і	річний оборот	об’єднаних компаній коливається в	межах	500	
млрд	євро,	що становить	18%	ВВП	Федеральної Республіки і	перевищує німецьку автомобільну промисловість

з	оборотом	в	350	млрд	євро і	кількістю працівників 700000	чоловік.	

Деякі діють в	континентальному	масштабі



Екосистема	бізнес	довіри

ДовіраЧіткі	правила

Прозорість

Контроль,
дешевий	але	
ефективний

Лідери	нового	типу

Досвід	інших	країн

Готовність	ділитися
і	підтримувати

Нові	бізнес-моделі
(кластери,	інкубатори)



Інструменти	для	побудови	довіри	?

Право

Влада	повинна	
приймати	закони,	
пов'язані	з	
співробітництвом	та	
дотримуватися	
правил

Влада	повинна	
дбати про	практику	
права.	Його дух.	
Lex	vs.	Iustitia

Екосистема	
співпраці	через	

спільні дії

Немає	синергії	без	
співпраці

Інновації	
створюються	через	

співпрацю

Зосередьтеся	на	
лояльність	і	
взаємності

Контакт	з
різноманітністю	

підглядання

поліпшення

адаптація



Переваги	для	малого	та	середнього сімейного
бізнесу

Стабільність	і	незалежність
не	забезпечує	права	власності зростання	завдяки	інтенсивності конкуренція	ззовні,	а	не	всередині

Підвищення	конкурентоспроможності
місцезнаходження знання	клієнтів профільні	закупи	(менші	запаси)

Краща	власна	маржа

збільшення	або	збереження	

Кращі	умови	оплати
додатковий	робочий	капітал



Можливості	для	організацій	підприємців
Збагачення	діяльності
• Можна	показати	щось	нове	учасникам

Можливість	самофінансування	діяльності	НДО
• Внески	за	обслуговування	ЗГ	творять	бюджет	НДО

Формування соціального капіталу
• Локальність	або	галузевість
• Інтеграція	учасників
• Побудова	довіри	і	відповідальності

Тривалість	і	незалежність
• Структуризація	діяльності
• Зростання	через	інтенсивність
• Побудова позиції по	відношенню до	суспільних партнерів



Проект	Купуймо	Разом 2.0

• Для	кого?
• Навіщо?
• Як?
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Для	кого проект Купуймо	разом 2.0?

Організації	
підприємців

Фірми
Влада

Медіа

Консультанти



Пропозиція	для	українських	експертів

Центр
Компетенції

Швидкий	курс	е-
лернінгу (версія	

2016)

Семінари	для	
експертів	квітень	

2017

Внутрішня	
сертифікація	
консультантів	
травень	2017

Локальні	експерти	в	
Проекті	поруч	з	

польськими	травень	
2017

Доступ	до	фірм	та	
учасників	проекту	
травень	– листопад

2017

Співпраця	при	
творені	бізнес	плану	
Центу	компетенцій		
Закупівельних	Груп	

листопад 2017

Побудова	ринку	
консалтингу	на 2018+



Як?
Екосистема Купуймо	разом 2.0

Влада

Медіа

Експерти

Контрагенти

Знання	і	вміння

E-learning	

База	знань

Консалтинг

Співпраця	підприємців

Фірми NGO



Інформація	про проект «Купуймо	
Разом!	2.0»

Більш	детальна	інформація	про	проект	«Купуймо	Разом!	2.0» доступна	на:

Інтернет-сторінці: www.kupuimorazom.org.ua
Facebook: www.facebook.com/KupuimoRazom
YouTube:	 www.youtube.com/channel/UCv-sPwouuf52Lk9B_p0NBUg
E-mail: info@kupuimorazom.org.ua



Дана презентація створена в оригіналі на польській мові є роботою доступною за ліцензією Creative Commons Attribution
3.0 Polska. Деякі права захищені авторством Томаша Будзяка і Асоціацією ініціативи родинних фірм. Робота була
написана в рамках проекту КУПУЙМО РАЗОМ 2.0 – інноваційне збільшення конкурентності українських фірм через
акумуляцію і оптимізацію закупівель, співпрацю суспільних організацій та е-лернінгу, що фінансується польською
програмою співробітництва в цілях розвитку, здійснюваної через Міністерство закордонних справ у 2016 і 2017 році.
Дозволяється будь-яке використання твору, згідно з вищевказаними умовами, в тому числі інформації щодо ліцензії, про
утримувачів прав та польської програми співробітництва в цілях розвитку. Публікація висвітлює виключно точку зору
автора і не може бути ототожнена з офіційною позицією Міністерства Закордонних Справ РП.

Інформація	про	авторські	права

Інформація	про	авторські	права	(українська	версія)

Niniejsza prezentacja niniejsza powstała w oryginale w języku polskim i jest utworem dostępnym na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora Tomasza Budziaka oraz stowarzyszenia Inicjatywa Firm
Rodzinnych. Utwór powstał w ramach projektu: KUPUJMO RAZOM 2.0 – innowacyjne zwiększanie konkurencyjności ukraińskich
firm przez kumulowanie i optymalizację zakupów, współpracę organizacji społecznych i e-learning finansowanego przez program
polskiej pomocy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w roku
2016 i 2017. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym
informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej. Publikacja wyraża
wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


