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ПРОГРАМА:

• ДЕНЬ 1:
Знайомство

Що таке Закупівельні Групи?

Інформація про Програму проекту «Купуймо 
Разом! 2.0»

Як працюють Закупівельні Групи в Європі? 
Досвід і приклади Німеччини та Польщі

Дискусія про можливості започаткування 
закупівельних груп у сферах та галузях які
представляють учасники. 

Презентація інструментів доступних в рамках 
проекту «Купуймо Разом! 2.0

Підсумок, питання та відповіді

• ДЕНЬ 2:
Бізнес-Гра «Створи свою 

закупівельну групу»

Техніка ведення переговорів з 
постачальниками:
oПідготовка
oВизначення сильних і слабких сторін
o Ідеальний-Очікуваний-

Неприйнятний сценарій результатів
o «Обмін валют»
oПротокол переговорів



ЗНАЙОМСТВО:

ЛОРА АПАСОВА
Керівник компанії «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

Освіта

• КПІ, інженер САПР

• Випускниця Академії Державного управління при Президентові 
України та London Metropolitan University

• KMBS, Executive Development Program

• Університет суспільних наук, м.Лодзь, Менеджер Європейських 
проектів 

Професійний Досвід

• Консультант з управління проектами та корпоративного 
управління для МСБ

• 19 років досвіду побудови та управління коаліціями та бізнес-
альянсами;

• Більше 1000 компаній, ГО та БО із більш ніж 30 країн світу 
налічує власний нетворкінг.

• Засновник Асоціації платників податків України та Член 
Правління Асоціації платників податків Європи, Уповноважений 
представник Європейського Економічного Сенату в Україні

МИКОЛА ПАРХОМЕНКО
КОНСУЛЬТАНТ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ГРУП

Освіта

•Випускник Академії Муніципального Управління, м. Київ

•Chartered Institute of Marketing

Професійний Досвід

•Більше 6 років досвіду на посаді Генерального директора 
світового виробника офісних товарів Esselte в Україні.

•19 років досвіду у побудові дистрибуції та продажів 
преміальних товарів;

•Консультант з операційної ефективності (збільшення 
прибутку через управління продажами, затратами, 
складськими запасами, дебіторською заборгованістю)

•Досвід роботи в компаніях Lactalis, 3M, BIC, Wimm-Bill-Dann, 
Галактон, Esselte



ЗНАЙОМСТВО:

➢ Ваше ім’я?

➢ Чим Ви займаєтесь?

➢ Що Ви купуєте чи хочете купувати?

➢ Ваше питання, яке ми маємо розкрити
протягом 2-х днів тренінгу?



ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

добровільні

Закупівельні Групи:
ЩО?

ДЛЯ ЧОГО?

спрямовані на зменшення вартості закупок

шляхом досягнення економії від об’єму.

Закупівельні групи – це об'єднання підприємців:



2015

Пілотний 
проект

2016

Побудова 
основних 
елементів

2017

Консолідація

2018+ 
Самостійність

•Знання

•Засоби

•Інструменти

•Експерти

•Ринок



Доступні ресурси проекту:
▪ Навчальні курси на e-Learning платформі;

▪ Підручник для Закупівельних Груп (Довідник для Консультантів та Посібник для

Підприємців), Інформаційні Листки та інші матеріали;

▪ інтернет-сторінка проекту, а також матеріали на сторінці Facebook та канали на

YouTube;

▪ консультаційний супровід під опікою польських досвідчених консультантів за

методикою on-the-job training;

▪ онлайн консультації з експертами проекту, які проводитимуться у формі вебінарів,

онлайн чатів та індивідуальних розмов;

▪ Підсумкова Конференція у Києві під час якої будуть підбиті підсумки трьох років
реалізації проекту «Купуймо Разом!» 29 листопада 2017 року.



2016-2017:



Як працюють Закупівельні Групи в Європі? 

Закупівельні групи працюють від 1950 року

У Німеччині 300 закупівельних об'єднує 230 тис.фірм

У них працюють 10 мільйонів співробітників

Річний оборот об’єднаних компаній 500 млрд євро (18% ВВП)

❖ Для порівняння:

Автомобільна промисловість має оборот 350 млрд євро! 



Як працюють Закупівельні Групи в Європі? 

Німецький досвід (меблева галузь)

90 % рітейлерів, що становлять 60% ринку меблів 
обслуговуються через закупівельні групи 

Зазвичай отримують 10 – 30 % знижки від постачальників

Приблизно 20 провідних груп

Не лише закупівля але й проектування меблів на етапі 
замовлення



Як працюють Закупівельні Групи в Європі? 
ALIDIS/Agenor – найбільша континентальна 
закупівельна група

140 млрд Євро обороту 

8 країн

Учасники – майже 10 тис.  підприємців (Edeka, Conad i Les 
Mousquetaires)

Учасники –мільйони споживачів (Eroski, Coop)

Одна родинна фірма(Colruyt)



Приклади польських закупівельних груп

http://hairdesigngroup.pl/pl/dolacz-do-nas.html


Приклади польських закупівельних груп

http://www.sangroup.pl/


Приклади польських закупівельних груп

http://www.grupaabg.com.pl/


Приклади польських закупівельних груп

http://www.florand.com.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=390:o-nas&Itemid=364


Приклади польських закупівельних груп

http://euro-psh.com.pl/index.php/dolacz-do-nas


Приклади польських закупівельних груп

http://www.grupapgr.pl/


Приклади польських закупівельних груп

http://www.twojagrupazakupowa.pl/oferta


Приклади польських закупівельних груп

http://www.grupapsb.com.pl/o-grupie-psb-1


Приклади польських закупівельних груп

• Оборот 2,2 
млрд Злотих = 
прибл. 0,5 
млрд. Євро

• 350 родинних 
фірм

• 419 складів
• 232 

супермаркети
• 50 центрів
• 12 тис осіб
• 14% ринку 

будівельних 
матеріалів

• 27% гуртового 
ринку74

Найбільша в Європі 

федерація закупівельних 

груп «дім та город» а також

DIY (do it yourself) 
• Група 19 груп в 20 раїнах
• PSB з червня 1999
• Консолідація сили, можливостей і 

капіталу MŚP
• 114 тис найманих працівників
• Оборот 33 мільярди Євро



Інші міжнародні закупівельні групи (4.0) 
з польською участю



Інші міжнародні закупівельні групи (4.0) 
з польською участю



Приклади польських закупівельних груп з НДО



Як працюють Закупівельні Групи в Європі? 

Польський досвід

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. 



Як працюють Закупівельні Групи в Європі? 

Польський досвід
Типи закупівельних груп: 



Як працюють Закупівельні Групи в Європі? 

Польський досвід

ЩО ОЗНАЧАЄ ЗА ГАЛУЗЕВОЮ ОЗНАКОЮ:

Галузь не має 
значення

Висока 
стандартизація

Галузева 
спеціалізація

Можливість 
більшої 
доданої 
вартості

ГОРИЗОНТАЛЬНІ
Наприклад енергія, пальне, товари 

харчової групи, канцтовари

ВЕРТИКАЛЬНІ
Наприклад виробники годинників, 

комбікормів, птахівники



ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ГРУПИ?



Можливості для організацій підприємців



Переваги для МСБ 



Переваги для МСБ 
✓ Вимагають не фінансового капіталу, а людського і соціального

✓ Зменшують ланцюжок попередників

✓ Дозволяють збільшити додану вартість 

✓ Збільшують безпеку клієнтів і постачальників 

✓ Розподіляють прибуток більшій кількості осіб

✓ Відкривають доступ малим до переваг великих 



СКЛАДНО? 

чи

ПРОСТО?

Галузева модель

• Нейтральний лідер

• Уникнення взаємної конкуренції

• Зріст галузевої компетентності

Соціальна модель

• Турботливий лідер

• Конкуренція неважлива

• Зріст спільної компетентності 

• Можлива велика різноманітність

Яку модель 
вибрати?



Фактори успіху закупівельної групи 

Обслуговування

клієнтів

• Покупців

• Дистриб'юторів

• Вендорів
Ресурси

Знання

Наполегливість

Інтелект

Вдосконалення

контрактної роботи

«Виграшна» ціннісна 

пропозиція

Розробка та 

впровадження стратегії

• Реакція на дії

конкурентів

Управління вартістю

• Ціноутворення

• Знижки

• Логістика

Управління даними та 

аналітика

• Сайти та ІТ-системи

• Ключові показники

• Зворотній зв'язок



Будуємо бізнес-модель





Що треба зробити, щоб закупівельна

група діяла успішно?















Дискусія про можливості започаткування 
закупівельних груп у сферах та галузях які
представляють учасники Практичного Семінару

ТЕЗИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

✓ ЧИ МАЄТЕ ПРИКЛАДИ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГУРТОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ?
✓ ЧИ ЗНАЄТЕ ПІДПРИЄМЦІВ/КОМПАНІЇ, ЯКІ ЗАКУПОВУЮТЬ ТАКІ САМЕ ТОВАРИ ЯК І ВИ?
✓ ЧИ Є СЕРЕД УЧАСНИКІВ ТАКІ, ЩО МОГЛИ Б ОБ’ЄДНАТИСЯ ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ? ЯКИХ САМЕ?

✓ ЧИ ЗНАЄТЕ ПРИКЛАДИ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБСЯГІВ ПОКУПОК?
✓ ЧИ МАЄТЕ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬ МЕНШУ ЦІНУ ЗА БІЛЬШІ ОБСЯГИ ТОВАРІВ?

✓ ЯКІ ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГУРТОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ МОЖЕТЕ НАВЕСТИ?
✓ ЯКІ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГУРТОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ СПОНУКАЛИ ВАС ПРИЙТИ НА ЦЕЙ ТРЕНІНГ?

✓ ЯКІ РИЗИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ГРУП ВИ ПОБАЧИЛИ? ЯК ЇХ МІНІМІЗУВАТИ?
✓ ЯКОЇ ДОПОМОГИ ПОТРЕБУВАТИМЕТЕ САМЕ ВИ ПРИ СТВОРЕННІ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ГРУПИ?



Презентація інструментів доступних в рамках 

проекту «Купуймо Разом! 2.0

Друге видання підручника 2016

Hове, розширене та допрацьоване видання

підручника в новому графічному форматі.

Окрім мериторичної функції, тобто передачі

знань, він також виконує маркетингову

функцію, допомагаючи лідерам які створюють

закупівельні групи легше досягнути

потенційних учасників та переконати їх.



www.kupuimorazom.org.ua

http://www.kupuimorazom.org.ua/


Сторінка у Facebook – серце комунікації з учасниками, головних новин та заходів проекту.

https://www.facebook.com/KupuimoRazom/


Канал на YouTube – відео-центр проекту, що містить понад 150 відеороликів, 
інтерв’ю та анімацій.

https://www.youtube.com/channel/UCv-sPwouuf52Lk9B_p0NBUg


Досвід для використання



e-Learning та База Знань

• e-Learning платформа – сучасна БЕЗКОШТОВНА
навчальна платформа на базі ефективної та простої
системи moodle. Понад 200 зареєстрованих
учасників.

• Навчальні курси – опубліковано 14 інтерактивних
навчальних курсів, що широко охоплюють тему
закупівельних груп, методологію їх створення і
управління та багато іншого.

• База Знань – складова частина e-Learning
платформи, що містить безліч презентацій, матеріалів
з практичних семінарів та 45 інтерв’ю з експертами.

http://www.kupuimorazom.org.ua/moodle


Консультації та Навчання
• Практичні Семінари

• Вебінари

• Практичні консультації:

✓ допоможемо допрацювати ідею та бізнес-цілі закупівельної групи

✓ допоможемо з контактами та практиками закупівельних груп в Польщі

✓ допоможемо допрацювати заявку на фінансову допомогу

✓ допоможемо організувати підтримку АМКУ (у разі потреби)

✓ наші юридичні експерти допоможуть з правними аспектами



НАШІ КОНТАКТИ:

ЛОРА АПАСОВА
Керівник компанії «ІНВЕСТИЦІЙНІ
СТРАТЕГІЇ»

Тел. +38 098 80 22228 (КС)
+38 063 42 22281 (Life)
+38 099 66 73182 (Vod)

Email: lora.apasova@investrategy.com
lora.apasova@gmail.com

Web: www.investrategy.com
Mob: www.app.investrategy.com

МИКОЛА ПАРХОМЕНКО
Консультант закупівельних груп 

Тел. +38 067 406 2675 (КС)

Email: nikolay.d.parkhomenko@gmail.com

mailto:lora.apasova@investrategy.com
mailto:lora.apasova@gmail.com
http://www.investrategy.com/
http://www.app.investrategy.com/
mailto:nikolay.d.parkhomenko@gmail.com

