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3  СЕМІНАР КУПУЙМО РАЗОМ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБНИКІВ

2 червня 2017 р. зацікавлені сторони 
взяли участь у «Купуймо разом» – 
черговому семінарі проекту програми 

«Польська допомога», який фінансує 
Міністерство закордонних справ Польщі.

10 ЛОРА АПАСОВА: «РОБОТА НА КОРОТКОТЕРМІНОВУ 
ПЕРСПЕКТИВУ МОЖЕ ЗНАЧНО ЗНИЗИТИ ВІРОГІДНІСТЬ 
ОТРИМАННЯ ПОЗИТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ”

Лора Апасова, власниця та керівник 
компанії «Інвестиційні стратегії», 
розповідає читачам «КР» про 
перспективи діяльності закупівельних 

груп в Україні, основні перешкоди для 
їхнього успіху та дає поради тим, хто 
перебуває на початку шляху.

16  З ЧИМ ІДЕМО ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ

24  НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ 
СПІВПРАЦІ У СЕКТОРІ HORECA

Журналісти КР поспілкувалися 
із Томашем Савздарго, творцем 
польської закупівельної групи у галузі 
HoReCa та Маріушем Косьцюлеком, 
співзасновником закупівельної 

платформи Hinode24.com, які розповіли 
нашим читачам про свою діяльність та 
пропозицію співпраці для українських 
фірм із цієї ж галузі.

На горизонті вже видніється кінець 
трирічного шляху, що пройшов проект 
«Купуймо разом! 2.0» в Україні, який 
реалізовується за практичного сприяння 
програми МЗС Польщі «Польська 
допомога». Завершальним аккордом 
стане підсумкова конференція, що 
відбудеться 29 листопада. Місце 
проведення – Київ. Тим часом там же, в 
столиці, було проведено за участю все 
того ж Матеуша Сагана, координатора 

консультантів закупівельних груп, 
і останній, четвертий, жовтневий 
практичний семінар для майбутніх 
консультантів із створення закупівельних 
групп. Втім, не таких вже й майбутніх, 
а цілком реальних, «готових», що 
підтверджує той факт, що деякі з них вже 
виступили в якості тренерів-провідників 
ідеї створення закупівельних групп на 
ряді регіональних заходів, про це ми 
розповімо в наступній публікації.



Тема семінару та, що й раніше, – органі-
зувати спільні закупівлі сировини для дере-
вообробників. Присутні ділилися наболіли-
ми проблемами, які теж незмінні. Як заува-
жив один із учасників семінару пан Юрій, ні 
нормально купити, ні нормально продати 
деревину неможливо. Гарантій теж жодних.

Основний недолік, на думку учасників 
семінару, – те, що місцевий переробник 
не може купити на місці сировину, а зму-
шений брати участь у торгах, де третина 
учасників не переробляють деревину, а її 
скуповують і перепродують.

Лише у Львівській області зараз налі-
чується приблизно 150 деревообробників 
і, на переконання присутніх, варто змі-
нити систему торгівлі деревиною таким 
чином, щоб спочатку купити її мали мож-
ливість саме місцеві деревообробники, а 
вже потім всі інші охочі.

«Потрібно сідати і проводити круглий 
стіл разом із науковцями, лісокористу-
вачами та деревообробниками і знахо-
дити спільну модель, яка влаштує всіх, 
бо люди вклали кошти в деревообробку, 
побудували цехи у Самборі, Добромилі, 
Сколе, зокрема для глибокої переробки, і 
не знають, чи зможуть забезпечити влас-
ні підприємства деревиною для роботи. 
Немає стабільності», – говорить Микола 
Когут, голова Асоціації деревообробників 
та лісозаготівельників Львівщини.

Наталія Писарчук, представник асо-
ціації роботодавців Львівщини, додала: 
«Навіть із пилорами 10 мінімізаторів 
дають до місцевого бюджету 15 тис. грн, 
а коли вони не працюють, то нічого не 
дають, а ще й забирають. Громадська 
рада при Львівському ОУЛМГ підготувала 
пропозиції щодо положення про реалі-
зацію деревини, але, на жаль, на рівні 
Кабміну це нове положення не прийнято. 
По суті зараз деревообробники на місцях 
отримують те, що залишилося після спец-
торгів. Місто Золочів вже третій сезон не 
використовує газ, але йому для опалення 
потрібно 20 тис. м3 на сезон. Що воно 
буде робити, якщо сировини не буде? 
Знову повертатися до газу? Так само 
лісогосподарські підприємства у кожно-
му районі є бюджетоутворювальними. 
Потрібно намагатися якщо не створюва-
ти, то принаймні зберігати ті робочі місця 
в районах, які є».

На переконання Василя Масюка, опе-
раційного координатора проекту «Купуй-
мо разом», вирішити питання із сирови-
ною можна, тільки об’єднавшись. Зокре-
ма, у будь-якій області цілком реально, 
на його думку, створити такий перший 
пілотний проект. Задля цього запроше-
ні юристи напрацювали кілька варіантів. 
Серед іншого вони пропонували створи-
ти об’єднання для спільних закупівель у 

вигляді господарської асоціації, госпо-
дарського товариства або кооперативу. 
Зупинитися вирішили на створенні госпо-
дарської асоціації. Зараз юристи проекту 
активно працюють над статутом такої 
організації, – вже внесли перші зміни у її 
проект. У подальшому планується напи-
сати також проект діяльності та подати ці 
документи на розгляд в Антимонополь-
ний комітет України щодо перевірки на 
узгоджені дії. Якщо він надасть дозвіл, то 
така асоціація матиме право консолідо-
вано здійснювати закупівлю деревину від 
імені і для всіх деревообробних підпри-
ємств, які є в її складі. Щоправда, і для 
самих учасників такої асоціації дерево-
обробники вирішили застосувати певні 
обмеження. Перш за все це мають бути 
невеликі підприємства, яким потрібно 
деревини до 20 тис. м3, реальні перероб-
ники, а не перекупники, і закуповувати 
деревини треба не більше, ніж необхідно 
для виробництва.

Загалом деревообробники та пред-
ставники деревообробних асоціацій згод-
ні з тим, що потрібно активізовуватися, 
бо змінити ситуацію на ринку деревини 
можна тільки спільними зусиллями. Проте 
складається враження, що кожен очікує, 
коли хтось інший розпочне першим.

Оксана ОПРИСК

2 червня 2017 р. зацікавлені сторони взяли участь у «Купуймо 
разом» – черговому семінарі проекту програми «Польська 
допомога», який фінансує Міністерство закордонних справ Польщі.

Семінар «Купуймо разом!» для 
деревообробників
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 Розкажіть, будь ласка, коротко про 
себе, свою діяльність і зв’язок із проектом 
«Купуймо разом»?

– Мені 39 років, я маю 19-річний 
досвід роботи в продажах, маркетингу та 
управлінні компаніями. Експерт з продажу, 
переговорів, ціноутворення, категорійного 
менеджменту, операційної ефективності. 
Освіта: спеціаліст із менеджменту Ака-
демії Муніципального Управління, брав 
участь у понад 30 закордонних та вітчиз-
няних тренінгах, працював в міжнародних 
компаніях «Wimm-Bill-Dann», «LACTALIS», 
«BIC», «3M», «ESSELTE». Останні 6 років 
працював на посаді генерального дирек-
тора «Ессельте Україна». Одружений, вихо-
вую сина та доньку. Захоплююся вивчен-
ням людського потенціалу, практичного 
менеджменту, рибальством, подорожами.

Про проект «КР» дізнався від свого 
знайомого, оскільки працював у компа-
нії, яка має форму закупівельної групи 
у сфері канцтоварів. Він запросив мене 
поділитись практичним досвідом з учас-
никами «КР», і я погодився. За рік я став 
консультантом «Купуймо Разом», прой-
шовши навчання, передбачене програ-
мою проекту. 

 Наскільки близькою до Вашої 
консалтингової діяльності є тематика 
спільних закупівель, чим Вас зацікавив 
саме цей проект?

– Перш ніж до чогось долучатись, 
я вивчаю питання цінності та переваг, 
які отримають учасники проекту, а саме: 
представники малого та середнього біз-
несу, неурядових громадських організації, 
у нашому випадку. Якщо бачу, що це 
корисно для кінцевого користувача таких 
знань, то приймаю рішення про участь в 
проекті, як це було з «Купуймо Разом».

Маючи досвід створення та роботи у 
закупівельних групах, я мав на меті поді-
литися з іншими людьми цим впливовим 
інструментом бізнесу, який має не відразу 
очевидні, приховані переваги.

 Наскільки актуальним для укра-
їнського бізнесу може бути закордонний 
досвід створення закупівельних груп?

– Перш за все хочу підкреслити, 
що власне український досвід створен-
ня закупівельних груп буде сприйма-
тися українським бізнесом із більшою 
довірою, тому що це вже наш досвід, 
а закордонний може його доповнити та 
підсилити інструментами, методологією, 

практикою. Для прикладу, мені відомо, 
що українська компанія «Софілайт» вхо-
дить до складу міжнародної закупівельної 
групи «FEGIME». 

 Чи багато Ви знаєте українських 
підприємців, які вже працюють в межах 
закупівельних груп або працюють над їх 
створенням? Це переважно галузеві чи 
міжгалузеві групи?

– Мені відома низка українських 
компаній, що працюють як закупівельні 
групи в сегменті канцелярських та офіс-
них товарів. Приклад «Софілайт» з ринку 
електротоварів та освітлення, яка є учас-
ником міжнародної закупівельної групи 
«FEGIME», є підтврдженням, що це прак-
тика, яка вже дає результати з 2009 року.

 Наскільки успішними є україн-
ський досвід спільних закупівель?

– Я хотів би відразу розвіяти всі ілюзії 
нашої аудиторії щодо легкості чи про-
стоти створення закупівельних груп, як 
інструменту бізнесу. Чому? Річ у тім, що 
навіть в одній компанії виникає багато 
питань, які необхідно вирішувати, а уявіть 
собі рівень складності, коли в закупівель-
ній групі 5 або навіть більше 30 компа-
ній... 

Мені відомі закупівельні групи, які 
зазнали поразки і розпалися, як група, 
але залишилися працювати на ринку, як 
незалежні компанії, так і не досягнувши 
ефекту від об`єднання. Також є закупі-

Консультант проекту «Купуймо разом» Микола Пархоменко 
розповідає читачам «КР» про український досвід функціонування 
закупівельних груп, перешкоди для їх ефективної роботи та дає 
поради “початківцям” спільних закупівель.

Микола Пархоменко: 
«Довіра є першочерговою для 
закупівельної групи»
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вельні групи, які функціонують уже понад 
7 років і список учасників яких з року в 
рік зростає. 

Для прикладу, оборот компанії, що 
входить до міжнародної групи «FEGIME», 
в Україні складає 27 млн Євро на рік. Але 
в Україні є і закупівельні групи, товарообіг 
яких сягає скромніших цифр, наприклад, 
2 млн Євро на рік. 

 Які основні перешкоди стоять 
перед українськими закупівельними 
групами?

– Найбільшою перешкодою для ство-
рення та функціонування закупівельних 
груп була і буде довіра учасників один до 
одного упродовж усього процесу співпраці. 

Іншою перешкодою є відсутність чітких 
та прозорих правил закупівельної групи та 
контролю за їх дотриманням. Йдеться про 
таку собі конституцію групи, без якої не 
варто розпочинати будувати «державу» під 
назвою «закупівельна група». Тут йдеться 
як про правила вступу до групи, так і про 
правила виходу з неї, а також інші правила, 
які стосуються співпраці в межах закупі-
вельної групи.  

Відсутність лідера-ініціатора заку-
півельної групи також може призвести 
до того, що замість співпраці учасни-
ки вирішуватимуть, хто правий, а хто ні, 
або захищати лише свої інтереси, замість 
групових. Завжди повинен бути лідер, що 
мислить не лише в інтересах своєї ком-
панії, а й в інтересах цілої закупівельної 
групи. А це потребує іншого рівня мис-
лення, навичок, призначення особистості 
лідера. 

Комунікації – це ще одна проста, але 
не очевидна перешкода для функціону-
вання закупівельних груп. Не вчасна, не 
точна, не повна комунікація або її відсут-
ність є бар`єром, що може ускладнювати 
роботу закупівельної групи або навіть 
призвести до її розпаду. 

 Які галузі, на Вашу думку, є най-
перспективнішими з точки зору ство-
рення закупівельних груп в Україні, 
чи які групи товарів (послуг) можуть 
стати предметом спільних закупівель 
(у випадку груп, які об’єднують підпри-
ємців із різних галузей)?

– Звичайно, в галузях, де переважа-
ють олігополія і монополія, це буде зро-
бити складно.

Проте в більшості інших галузей 
закупівельні групи можуть бути перспек-
тивними для створення, насамперед, це 
стосується малого та середнього бізнесу, 
який при об`єднанні може створити для 
себе конкурентну перевагу у протистоян-
ні з великим бізнесом. 

Ось галузі, які, на мою думку, є най-
перспективнішими для створення закупі-
вельних груп: будівельні матеріали, інди-
відуальне сільське господарство, туризм, 
сервісні компанії.

 Як загалом Ви оціните сучасний 
стан бізнес-середовища в Україні і сту-
пінь зрілості українського бізнесу? Чи 
західні моделі ведення бізнесу набува-
ють у нас поширення?

– Важко відповісти за всю Україну... 
Скажу лише, що якщо подивитись на між-
народні рейтинги України, то ми побачи-
мо, що за деякими критеріями ми покра-
щуємося, наприклад, це стосується швид-
кості реєстрації фірми, але над багатьма 
критеріями нам ще треба наполегливо 
працювати. 

Щодо західних моделей ведення біз-
несу, то вони, звичайно, мають поши-
рення в Україні, ось деякі із них: фран-
чайзинг, заощадливе виробництво, теорія 
обмеження систем, аутсорсинг – це лише 
маленька частина тих, що розповсюджені 
або набувають поширення. До них також 
належать і закупівельні групи, як модель 
бізнесу.

 Як найкраще юридично оформля-
ти взаємовідносини в межах закупівель-
ної групи? Чи можуть виникнути певні 
проблеми із антимонопольним законо-
давством?

– Перш за все необхідно оформити 
неформальні взаємовідносини в закупі-
вельній групі на основі довіри, а питання 
юридичного оформлення не є першо-
черговим, оскільки фундаментальною є 
добра воля працювати разом. Частину 
закупівельних груп, що функціонують в 
Україні, об`єднують так звані «джентель-
менські угоди», іншу частину – юридичні 
угоди. Це залежить від багатьох факторів, 
і взаємовідносини можуть набути юри-
дичної форми у будь який час, коли в 
закупівельної групи виникне така потреба.    

 Польські колеги, розповідаючи 
про досвід створення закупівельних груп 
в їхній країні, дуже часто наголошують 
на питанні довіри між окремими члена-
ми закупівельної групи, які водночас є і 
конкурентами одні з одними (у випадку 
галузевої закупівельної групи). Чи гото-
ві українські підприємці співпрацювати 
із своїми конкурентами і довіряти одні 
одним?

– Так, дійсно, довіра є першочерго-
вою для закупівельної групи. Тому галу-
зеві закупівельні групи, зазвичай, роз-
робляють правила, що регламентують 
географічний розподіл між учасниками 
групи, щоб уникати прямої конкуренції. 

Насправді компанії об`єднуються в заку-
півельні групи, щоб конкурувати з іншими 
фірмами, отримуючи переваги у вигляді 
меншої собівартості товарів при спільних 
закупівлях, збільшуючи свою прибутко-
вість, консолідуючи логістику, що змен-
шує затрати кожного учасника групи.

 Що би Ви порадили підприєм-
цям, які лише зараз ознайомилися із 
тематикою проекту «Купуймо разом» 
і починають думати над спільними із 
іншими підприємцями закупівлями? З 
чого варто розпочати?

– Мої поради для підприємців будуть 
такими:

1. Якщо вони індивідуалісти і не змо-
жуть кооперуватися з іншими, чути інших 
і розуміти, що сума зусиль учасників 
закупівельної групи перевищує окремі 
зусилля кожного учасника, тоді не варто 
братись за це. Саме такий підхід завадив 
багатьом компаніям створити ефективну 
закупівельну групу.

2. Варто розпочати із пошуку власних 
причин для створення закупівельної групи, 
відповівши на таке запитання: Які еко-
номічні, стратегічні, конкурентні переваги 
будуть від участі в групі кожного учасника 
порівняно із поточним становищем? Слід 
створити список переваг і оцифрувати їх, 
щоб це було наочно. Так буде простіше 
прийняти рішення та бути переконливим, 
щоб залучити інших партнерів. 

3. Розпочати пошук та знайти схожі 
за мисленням і галуззю компанії, щоб 
ініціювати ідею створення закупівельної 
групи, де головний критерій – довіра та 
переваги для кожного.

4. Визначити лідера, який буде пред-
ставляти закупівельну групу.

5. Ввести правила вступу і виходу з 
групи, процедури роботи, комунікації. 

6. У разі необхідності звернутися до 
консультантів «КР» за допомогою.

7. Провести першу операцію зі спіль-
ної закупівлі (найбільш вагомого про-
дукту для учасників, наприклад, цемен-
ту або пиломатеріалів для будівельних 
складів, або паперу для канцелярських 
фірм, добрив для індивідуальних агропід-
приємців), щоб відчути переваги спільної 
діяльності і підготуватися до вирішення 
питань, які можуть виникати в процесі 
діяльності групи.  

8. Діяти і вірити, що все вдасться!
Бажаю всім підкорювати нові гори-

зонти бзнесу!

Спілкувався 
Андрій МАКСИМУК
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В цьому році вона зібрала понад 150 
компаній та 280 брендів з 16 країн світу. 
Експозиція примітна яскравими стендами, 
світовими прем’єрами та великою кількіс-
тю обладнання, виставленого вживу як в 
закритому павільйоні, так і в експозиції під 
відкритим небом. Серед учасників вистав-
ки був проект«Купуймо разом 2.0».

Протягом чотирьох днів роботи 
виставки українська команда проекту 
«Купуймо разом 2.0» в Україні представ-
ляла проект для усіх учасників та відвід-
увачів виставки, дарували усім зацікав-
леним інформаційний журнал «Купуймо 
разом!» та розповідали про можливості, 
що відкривають перед дереовообробни-
ми підприємствати України закупівельні 
групи, та про те, як їм у цьому може допо-
могти проект «Купуймо разом» програми 
«Польська допомога», що фінансується 
Міністерством закордонних справ респу-
бліки Польща.

Тематика закупівельних груп викли-
кала особливий інтерес у компаній наці-

ональних виробників деревообробного 
обладнання. Зокрема велике зацікав-
лення викликала ідея спільної закупівлі 
виставкової площі на закордонних спе-
ціалізованих виставках для українських 
національних виробників, адже органі-
зувати таку участь самотужки для бага-
тьох з них є доволі складно. Відразу ж 
виникла ідея спільно взяти участь у най-
більшій деревообробній виставці у Поль-
щі – DREMA 2018. Цю ідею підтримали 
компанії «Атон-Сервіс», «Древ-ко», під-
приємець Люц, ПП «Ющишин», які про-
вели під час виставки «Лісдеревмаш» іні-
ціативні збори.

«DREMA»
Виставка «DREMA» - це найбільша 

подія в Польщі та Центральній і Східній 
Європі, що присвячена популярній галузі 
обробки деревини, яка щороку прива-
блює натовпи відвідувачів та експонен-
тів зі всього світу. Одночасне поєднання 

4 блоків тематик і комплексна експозиція 
роблять виставку надзвичайно важли-
вим інструментом для створення конку-
рентної переваги компанії, як всередині 
країни, так і за її межами. Основні цілі 
цього заходу – це просування найсучас-
них машин, інструментів, технологій та 
рішень, а також навчання і демонстрація 
сили польських виробників, що працюють 
в цій галузі. 

Про престиж «DREMA» свідчить той 
факт, що це єдина в Польщі і одна з 
декількох у світі галузевих подій, яка 
проводиться за підтримки Європейської 
федерації машин для обробки дереви-
ни «EUMABOIS». Крім того, як Міжна-
родна виставка машин та інструментів 
для деревообробної і меблевої про-
мисловості «DREMA», так і Міжнародна 
виставка компонентів для виробництва 
меблів «FURNICA» і Виставка машин та 
компонентів для текстильної промисло-
вості й промисловості одягу та взуття 
«INTERMIC» отримали рекомендацію 
Польської торгової промислової палати!

Підготувала Людмила 
ПШЕНИЦЬКА-ЧАЛА

З 26 по 29 вересня 2017 року у Києві в третьому павільйоні 
Міжнародного виставкового центру відбулася 16-я Міжнародна 
виставка обладнання та технологій для лісового господарства, 
деревообробної та меблевої промисловості ЛІСДЕРЕВМАШ 2017.

Презентація проекту «Купуймо 
разом!» під час виставки 
«ЛІСДЕРЕВМАШ 2017»
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В рамках заходу учасниця Проекту 
«Купуймо Разом! 2.0» та майбутній Кон-
сультант Закупівельних Груп – Лариса 
Самосьонок (представниця ГО “Взаємодія 
плюс») презентувала наш Проект та пред-
ставила підприємцям-учасникам «Схід-
Експо 2017» ідею закупівельних груп 
та її використання в Україні. У короткій 
доповіді основний акцент покладено на 
переваги створення закупівельних груп у 
малому та середньому бізнесі та унікаль-
ність ситуації в Україні, за якої польські 
колеги можуть і хочуть поділитися нако-
пиченим позитивним досвідом і готові 
сприяти розвиткові цього напрямку, під-
вищенню конкурентоспроможності укра-
їнського бізнесу. 

Загалом на презентації присутніми 
були понад 30 учасників з різних галузей 
та регіонів України. Тема закупівельних 
груп дуже зацікавила учасників, багато 
з яких звернулось за деталями до пані 
Лариси. Слухачів зацікавило питання ком-
петенцій локальних експертів зі створення 
закупівельних груп, порядок співпраці з 
ними та основні перешкоди, які можуть 
спіткати ініціативи щодо здійснення спіль-
них закупівель. Окремо постали питання 
про сам проект «Купуймо Разом! 2.0», а 
саме: його організаторів, мети проведення 
та очікувані результати.

Виступ Пані Лариси транслювався 
також у виставковій частині «Схід-Експо 
2017», що дає надію на широкий розго-
лос теми спільних закупівель. Ця коротка 
презентація призвела до звернень малих 
підприємств, які надають поліграфіч-
ні послуги у Луганській області, щодо 
консультацій зі створення закупівельної 
групи для зменшення витрат на придбан-
ня сировини для поліграфічної продукції.

Від імені команди «Купуймо 
Разом! 2.0» висловлюємо подяку орга-
нізаторам «Схід-Експо 2017», а переду-
сім Програмі розвитку ООН в Україні, за 
сприяння та допомогу в організації пре-
зентації нашого Проекту.

«Cхід-Eкспо 2017» – це нова ініціати-
ва для підтримки малого та середнього 
бізнесу Донецької та Луганської областей 
та розширення знань про підприємницьку 
діяльність. Захід відбувся за фінансової під-
тримки урядів Польщі та Японії. Партне-
рами проекту стали Донецька і Луганська 
облдержадміністрації, Агенція регіональ-
ного розвитку Луганської області, Торгово-
промислова палата України і Торгово-про-
мислова палата Донецької області.

Протягом двох днів кияни та гості 
міста мали змогу відвідати майстер-кла-
си, брали участь у відкритих дискусіях на 
тему економічного розвитку та іннова-

цій, знайомилися з бізнесами зі східного 
регіону. Понад 80 компаній представили 
стенди з власною продукцією – сири, 
вироби із кам’яної солі, IT-технології, 3D 
принтери, тандири, еко-продукти і багато 
іншого.

«Три роки тому люди масово тікали з 
Донбасу в пошуках допомоги та прихист-
ку. Сьогодні вони приїхали до Києва, щоб 
гордо представити свої успішні підпри-
ємства усій Україні та запропонувати нові 
бізнес-можливості та співпрацю,» – ска-
зав Янтомас Хімстра, директор ПРООН 
в Україні.

«Допомога малим і середнім підпри-
ємствам зі східної України у розвитку, 
розширенні ринків збуту та створенні 
робочих місць для переселенців не лише 
допоможе відновити місцеву економіку 
Донбасу, але й у перспективі сприятиме 
економічному розвитку цілої країни.»

На майстер-класах та панельних дис-
кусіях виступили відомі спікери та бізнес-
практики, серед яких: Бенедікт Герман, 
спеціаліст з питань політики Групи з під-
тримки для України Делегації Європей-
ського Союзу в Україні; Владлен Сисун, 
експерт з маркетингу та цінової конку-
ренції в малому бізнесі; Дмитро Софіна, 
ІТ-підприємець, співзасновник та дирек-
тор ІТ-компанії Addeesoft.

Джерело: 
www.kupuimorazom.org.ua

Програма розвитку ООН в Україні провела масштабну бізнес-
конференцію та виставку підприємств із Донецької та Луганської 
областей під назвою «Схід-Експо 2017» у Києві 12-13 вересня.

Презентація проекту «Купуймо 
разом!» під час бізнес-конференції 
«Схід-Експо 2017»
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Першою поширеною помилкою є 
намагання збільшити кількість учасни-
ків групи будь-якою ціною. 

Томаш Томков’як, член наглядо-
вої ради закупівельної групи Instal-
Konsorcjum: «Наша група є дуже відкри-
тою, але ми також вміємо встановлювати 
критерії. Критерії входження до нашої 
групи є доволі високими, оскільки фірма, 
яка хотіла би до нас приєднатись, повинна 
досягти певного рівня, який би нас задо-
вольняв. Йдеться про фінансову безпе-
ку, оскільки така компанія повинна бути 
дійсно прозорою, мати хороші фінансо-
ві показники і добру репутацію серед 
постачальників і на ринку загалом. Сьо-
годні для нас не є проблемою прийняти 
до закупівельної групи фірму, яка навіть 
може бути нашим конкурентом у терито-

ріальному плані. Проблема виникає, якщо 
ми приймемо фірму, яка нераціонально 
використає ті переваги, які їй дасть наша 
закупівельна група. Мені здається, що 
вже існуючий склад групи має ще великі 
можливості для розвитку. Тож приєднан-
ня нових учасників може бути бажаним, 
але внутрішній розвиток групи, на мою 
думку, є ключовим для нашого успіху».

Войцех Дусь, віце-президент заку-
півельної групи Konsorcjum Biuro Klub: 
«Базовим критерієм відбору нових членів 
нашої групи є територіальна складова. 
Тобто, усі члени групи, які працюють на 
цій території, повинні погодитись на при-
єднання нового учасника. Члени групи 
також повинні виділити певну частину 
своєї території новому учаснику для учас-
ті у тендерах. Для нас також дуже важли-

вими є взаємна довіра і цінності потен-
ційного нового члена групи. Більшість 
наших учасників – це сімейні фірми, які 
велику увагу приділяють цінностям, на 
яких будується бізнес».

Друга помилка полягає в переко-
нанні, що закупівельна група повинна 
працювати на засадах територіального 
ексклюзиву.

Томаш Томков’як про узгодження 
пропозицій: «З позиції учасника нашої 
закупівельної групи формування спільних 
закупівель є досить простим, оскільки 
ми є незалежними і ніхто не нав’язує 
нам того, якими товарами ми повинні 
торгувати. Але умови, які нам пропонує 
група, заохочують нас до вибору того, 
а не іншого постачальника. Наприклад, 
умови щодо гарантійного обслуговуван-
ня, страхування, наявності сертифікатів. 
Таким чином, вибір завжди є доволі про-
стим, ми обираємо того постачальника, 
який є більш професійним і пропонує 
кращі умови».

Польські підприємці та менеджери із закупівельних груп розповіли 
журналістам “Купуймо разом” про найпоширеніші помилки при 
створенні закупівельних груп і про те, що з цього випливає для 
створення українських закупівельних груп.

Найпоширеніші помилки 
закупівельних груп: польський 
досвід

8



Томаш Томков’як про питання терито-
ріальної ексклюзивності: «Територіально-
го ексклюзиву, як такого, фактично немає, 
оскільки кожна фірма є незалежною і має 
власну бізнес-ідею. І це є нашою великою 
перевагою. І якщо хтось хотів би вести 
бізнес на нашому ринку і для нього також є 
місце на цьому ринку, то краще нехай наш 
конкурент буде з нашої групи, ніж це буде 
чужа фірма, яку ми зовсім не знаємо». 

Шимон Квапіш, керівник варшавсько-
го відділу закупівельної групи PSB, про 
можливі конфлікти в рамках закупівельної 
групи: «Пошук вирішення конфліктів, які 
виникають при співпраці, грунтується на 
м’яких чинниках бізнесу, тобто сама заку-
півельна група не нав’язує учасникам мож-
ливе вирішення. Зрештою, група не має 
жодних механізмів для того, щоб, напри-
клад, нав’язувати своїм членам рішен-
ня щодо закупівлі тих чи інших товарів. 
Група може пропонувати, але не диктувати 
вимоги. Група заохочує здійснювати спіль-
ні закупівлі, пропонуючи високу якість, а 
також додаткові послуги: маркетинг, висо-
ку пізнаваність бренда, знання процедур, 
які повинні застосовуватись на сучасних 
складах. Наприклад, у нас є розроблена 
концепція роботи супермаркетів, і це є 
дуже громіздкий та детальний документ, 
таким чином наші члени можуть цю кон-
цепцію використовувати у своїй роботі». 

Шимон Квапіш про територіальний 
ексклюзив і джерела прибутків: «Осно-
вною проблемою співпраці в межах заку-
півельної групи є необхідність поєднання 
в єдине ціле інтересів багатьох окремих 
фірм. А кожна фірма є незалежною, дуже 
часто це сімейні фірми. Нерідко до групи 
приєднуються нові члени із власною 
позицією на ринку та власним набутим 
досвідом. І вся складність полягає в тому, 
щоб увесь цей досвід об’єднати і отри-
мати від цього спільну вигоду. Очевидна 
вигода полягає в тому, що якщо ми купу-
ватимемо разом, то можемо здійснювати 
ці закупівлі дешевше. Але є багато пере-
шкод: ми здійснюємо закупівлі у різних 
виробників, купуємо різні товарні групи, 
інколи в одному місті є декілька компаній, 
які хочуть приєднатися до нашої групи, 
тож ми маємо справу із внутрішньою кон-
куренцією. І закупівельна група повинна 
шукати шляхів подолання цих перешкод».

Третя помилка полягає у переконан-
ні, що все можна зробити самому.

Томаш Томков’як про вигоду від зміни 
закупівельної групи: «Насамперед, від-
бувся розподіл роботи, якого нам раніше 
бракувало, оскільки раніше ми виконува-
ли функцію центральної юридичної особи 

закупівельної групи. А тепер ми отримали 
можливість займатися тим, що стосується 
нашої безпосередньої діяльності».

Томаш Томков’як про основні перешко-
ди для розвитку групи: «Насамперед, нам 
бракувало людей, які би могли допомогти 
нам із реалізацією торговельних процесів. 
Попередня закупівельна група була дуже 
економною, через що ми не мали мож-
ливостей для подальшого розвитку. Ніхто 
не намагався нічого змінити, щоб модер-
нізувати процеси закупівлі, щоб виділити 
додаткові кошти на маркетинг. Бракувало 
людей, які би могли цим зайнятися: зага-
лом, у закупівельній групі, окрім самих 
учасників, працювало лише три особи».

Рафал Калішан, власник Konsorcjum 
Biuro Klub, про додаткові послуги, які 
надає закупівельна група, окрім самого 
ведення переговорів щодо умов закупівлі: 
«На даний момент з нами працює вже 
двоє тренерів, щоб наші учасники мали 
ширший доступ до послуг закупівель-
ної групи. Якщо в будь-якого учасника 
виникає необхідність зустрічі з тренером, 
то він може скористатись із такої можли-
вості. Тренер приїжджає в офіс фірми і 
допомагає зі всім, з чим виникають про-
блеми, у тому числі це стосується рекру-
тингу персоналу, який стає дедалі важ-
чим завданням. Також нашим тренерам 
допомагає працювати система е-лернінгу, 
яку ми створили. Це дуже допомагає на 
ранніх стадіях навчання продавців. У цій 
системі є навчальні програми, що стосу-
ються наших продуктів, а також загальних 
навичок продажу, завдяки чому персо-
нал дуже легко адаптується до роботи на 
наших фірмах. Зараз ми працюємо над 
власним етичним кодексом, що сприйма-
ється нашими працівниками і партнерами 
по-різному, але ми все одно прагнемо 
того, щоб усі учасники дотримували-
ся цього кодексу. Ми хочемо, щоб нас 
сприймали не як закупівельну групу, а 
як дружню групу: як для наших клієнтів, 
так і для постачальників. Оскільки наша 
група є дуже розпорошеною і налічує 
майже 500 осіб та 23 фірми, то для нас 
важливо, щоб уся інформація ефективно 
передавалася усім відділам: як комерцій-
ним, так і фінансовим. Тому ми створили 
внутрішню систему типу Інтранет, куди 
кожна причетна до групи особа може 
в будь-який момент зайти і перевірити 
всю нашу роботу. Цей Інтранет також 
виконує освітню роль і містить навчаль-
ну бібліотеку для наших учасників. Дуже 
багато сил працівників головного офісу 
групи, а також фінансових коштів спря-
мовується на те, щоб проводити одні з 

одними дедалі більше часу. Ми навіть 
разом їздили в Україну. Звісно, що це була 
робоча поїздка, ми проводили в Україні 
зустріч учасників групи. Але одним із 
важливих елементів нашої спільної інте-
грації є те, що ми регулярно (приблизно 
раз на квартал) зустрічаємося усі разом 
у різних куточках Польщі і спостерігаємо 
за роботою наших фірм, наприклад, в 
Яворно чи Гданську. А останнього разу ми 
всі разом поїхали до Львова. Звісно, що 
ми не маємо там жодного учасника нашої 
закупівельної групи, але Львів — це краси-
ве місто, тому ми поєднали в цій поїздці 
приємне із корисним». 

Четверта помилка при створенні 
закупівельної групи полягає у переконан-
ні, що дружба є важливішою за бізнес.

Томаш Томков’як про поштовх до 
зміни закупівельної групи: «Проблеми 
закупівельної групи, у якій ми раніше 
працювали, були різними. Насамперед, 
бракувало ідей і бачення майбутнього 
розвитку. Бракувало бажання розвивати 
цю групу, а кожне робоче засідання пере-
творювалося на звичайну зустріч друзів. 
Дружба є дуже важливою, але бізнес має 
свої власні правила, тож ми прийняли 
рішення залишити закупівельну групу, яку 
саму раніше створювали, і приєднатися 
до Instal-Konsorcjum».

П’ята помилка полягає у переконанні, 
що приєднання до закупівельної групи – 
це назавжди. 

Шимон Квапіш про можливості виходу 
з їхньої закупівельної групи: «Акціонери 
підписують із групою угоди про співпрацю, 
і якщо раптом виникає необхідність при-
зупинити співпрацю чи вийти з групи, то 
таку угоду можна розірвати. Акції в такому 
випадку залишаються, і їх можна прода-
ти. Бувають випадки, коли фірми хочуть 
вийти з групи, і тоді з’являється пропозиція 
вигідного придбання акцій, яка швидко 
реалізовується іншими акціонерами».

Підсумовуючи, варто зазначити, що 
при створенні закупівельних груп, звісно 
ж, потрібно дотримуватись оптимістич-
них поглядів, але при цьому залишатись 
реалістами. Насамперед, слід віднай-
ти спільний інтерес для співпраці серед 
усіх потенційних учасників закупівельної 
групи, визначити принципи внутрішньої 
конкуренції, ексклюзиву та механізм 
виходу із групи. 

Підготував Андрій 
МАКСИМУК 

(За матеріалами бази даних 
e-learning матеріалів проекту 
«Купуймо разом»)
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Лора Апасова:
«Робота на короткотермінову 
перспективу може значно 
знизити вірогідність отримання 
позитивного результату»

 Розкажіть, будь ласка, коротко 
про себе, свою діяльність і зв’язок із 
проектом «Купуймо разом»?

– Мене звати Лора Апасова, я влас-
ниця і керівник компанії «Інвестиційні 
стратегії». Моя компанія допомагає під-

приємцям підвищити конкурентоспро-
можність їхнього бізнесу. Ми надаємо 
нашим клієнтам знання або відповідні 
послуги, необхідні для побудови і роз-
витку інноваційного бізнесу. Наші осно-
вні компетенції: аналіз ефективності 
структури управління – експертиза за 
методикою IFC; організація та управління 

Лора Апасова, власниця та керівник компанії «Інвестиційні 
стратегії», розповідає читачам «КР» про перспективи діяльності 
закупівельних груп в Україні, основні перешкоди для їхнього успіху 
та дає  поради тим, хто знаходиться на початку шляху.
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закупівельними групами; повний цикл 
управління проектами – проектний офіс; 
нетворкінг, включаючи власну базу клю-
чових контактів в ЄС.

Чому саме ці напрямки? Тому що 
розвиток цих ключових блоків суттєво 
покращує конкурентоздатність бізнесу, а 
відтак і його життєздатність. Без ефек-
тивної структури управління не вдасться 
вдало реалізувати будь-який проект; без 
ефективного управління закупівлями не 
вдасться сформувати найбільшу дода-
ну вартість, що створює компанія; без 
ефективного управління проектами не 
вдасться забезпечити сталого зростання; 
а без навичок ефективного нетворкінгу 
не вдасться створити власний портфель 
альянсів, який забезпечить не лише інно-
ваційність товарів та послуг, а й статус 
компанії у галузі. 

Як бачите, організація та управлін-
ня закупівельними групами є одним із 
напрямків, який обраний нашою компа-
нією як пріоритетний для поглиблення 
власного досвіду та накопичення бази 
знань, які ми пропонуємо нашим клієн-
там.  

 Чим саме Вас зацікавив проект 
«Купуймо разом»?

– На проект «Купуймо разом» я пода-
ла заявку у 2017 році, вже коли було 
оголошено про спеціальний блок для 
консультантів, щоб отримати інформа-
цію про польський досвід консультування 
закупівельних груп, оскільки у власній 
консалтинговій практиці я також роз-
робляла бізнес-модель, яка передбачає 
спільні закупівлі. Додатковим бонусом 
стало отримання сертифікату консуль-
танта закупівельних груп – що не тільки 
дуже приємно, а й є певною гарантією 
якості послуг із цього напрямку.

 Наскільки актуальним для укра-
їнського бізнесу може бути закордонний 
досвід створення закупівельних груп?

– Польський досвід є дуже практич-
ним і корисним, підприємці із зацікавле-
ністю слухають історії успіху та невдач, 
запитують, чому в Україні немає таких 
закупівельних груп, чому не спрацьовує 
ця модель в Україні. Якщо тримати дис-
кусію в межах теми, не відходячи у бік 
загальної політики, то справді можна 
змінити уявлення підприємців щодо жит-
тєздатності цієї моделі і у нас. Бо, все 
ж таки, варто зазначити, що аналогічні 
моделі, але дещо під іншими назвами, 
успішно працювали і досі працюють – 
споживчі спілки, наприклад. 

 Чи знаєте Ви українських під-
приємців, які вже працюють в межах 

закупівельних груп або працюють над їх 
створенням? Це переважно галузеві чи 
міжгалузеві групи?

– В Україні я знаю приклади галузе-
вих закупівельних груп, що формують-
ся – наприклад, це сільський зелений 
туризм. Власники садиб хочуть закупо-
вувати необхідні їм товари. Є приклади в 
інших галузях, наприклад, птахівники та 
кормовиробники. Ці об’єднання відбува-
ються на базі галузевих бізнес-асоціацій і 
є доволі успішними. 

Окрім аналогічних до польського 
досвіду закупівельних груп, в Україні 
існує потреба створення закупівельних 
груп з метою закупівлі товарів власно-
го виробництва і продуктів з особистих 
селянських господарств. У цій моделі є 
певний реверс – закуповує одна ком-
панія, а продавцями виступають багато 
як фізичних, так і юридичних осіб. Але, 
якщо до такої типової моделі додати 
декілька компаній, що закуповують, то 
вийде цілком звична модель закупівель-
ної групи, яку нам демонструє проект 
«Купуймо разом». 

 Наскільки успішними є перші 
кроки закупівельних груп на україн-
ському ринку?

– Перші кроки, на мою думку, ціл-
ком вдалі – якщо все ж таки на перше 
місце ми ставимо побудову довіри у 
групі. Побудова довіри вимагає часу, 
знань і навичок спільної роботи, але 
це підґрунтя для подальшого успіху. 
Я сподіваюся, що серед сьогоднішніх 
компаній, які отримали знання через 
проект «Купуймо разом», обов’язково 
з’являться успішні та життєздатні заку-
півельні групи.

 Які основні перешкоди стоять 
перед ними в цьому процесі?

– Я б відзначила декілька перешкод:
• Очікування миттєвого результа-

ту – робота на короткотермінову 
перспективу може значно знизити 
вірогідність отримання позитивного 
результату. Це як біг за методом 
стометрівки застосувати у випадку, 
коли вам потрібно пробігти навіть не 
марафон, а скажімо один кілометр – 
вас неодмінно спіткає або біль і роз-
чарування, або виснаження і схід із 
дистанції. 

• Невпевненість у позитивному резуль-
таті та успіху – підсвідомо заходячи 
у щось нове, ми спираємося на влас-
ний досвід або досвід інших, а цього 
якраз не вистачає українським під-
приємцям. Навіть коли ми говоримо 
про досвід польських закупівельних 

груп, ми говоримо про те, що їм 
вдалося не з першого разу, і не всім, 
хто починав створювати закупівельні 
групи. Але спрямованість на резуль-
тат та впевненість у власних силах 
вкрай важливі при реалізації будь-
якого проекту, і закупівельні групи 
не виняток.

• Недостатність знань з управління 
закупівельними групами, самовпев-
неність і покладання на власні від-
чуття в управлінні замість маркетин-
гового аналізу, моделювання органі-
заційної структури і бізнес-процесів 
та формування ефективної стратегії 
розвитку.

 Які галузі, на Вашу думку, є най-
більш перспективними з точки зору 
створення закупівельних груп в Україні 
чи які групи товарів (послуг) можуть 
стати предметом спільних закупівель 
(у випадку груп, які об’єднують підпри-
ємців із різних галузей)?

– Я не маркетолог за фахом, тому 
давати прогнози чи оцінку перспектив 
не в моїх правилах. Можу сказати лише, 
що у моїй практиці до таких галузей я 
б віднесла сільськогосподарську (саме 
для особистих селянських господарств), 
креативну індустрію та будівельну галузь 
(невеликі будівельні компанії і будівельні 
бригади різного спрямування). Хоча, зага-
лом, на мою думку, майже у кожній галузі 
є місце для діяльності закупівельних груп.

 Як загалом Ви оціните сучасний 
стан бізнес-середовища в Україні і сту-
пінь зрілості українського бізнесу? Чи 
західні моделі ведення бізнесу набува-
ють у нас поширення?

– Якщо коротко, то «на шляху до 
успіху». Десь посередині цього шляху. 
В українському бізнес-середовищі, на 
жаль, не сформовано ще стійкої уяви про 
форми співпраці та мало хто з підпри-
ємців вміє якісно будувати власні зв’язки і 
створювати вдалі альянси. Західні моделі 
набувають поширення лише у тих галу-
зях, де наші компанії «спираються» або 
«вписуються» у вже існуючі альянси та 
бізнес-моделі, тобто, там, де їм видають 
певну рольову модель, яку вони викону-
ють, усе йде добре. Компанії, які є більш 
закритими, не інтегрованими у міжнарод-
ний простір, працюють, як вміють, більше 
того, вони не розуміють правил та важко 
пристосовуються до партнерів. 

 Як найкраще юридично оформля-
ти взаємовідносини в межах закупівель-
ної групи? Чи можуть виникнути певні 
проблеми із антимонопольним законо-
давством?
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– На мою думку, у разі, якщо заку-
півельна група формується для того, 
щоб виконати умови постачальника 
щодо отримання гуртової знижки, яка 
вже існує – то проблем із антимоно-
польним законодавством не виникає. 
Наприклад, компанія-постачальник 
робить комерційну пропозицію, що у 
разі закупівлі товару у кількості 1000 
одиниць знижка за партію складатиме 
15%. Якщо для того, щоб викупити цю 
партію об’єднається декілька компаній, 
жодного порушення антимонопольно-
го законодавства не відбувається. Але, 
якщо об’єднаються птахівники, скажі-
мо, і будуть диктувати вимогу поста-
чальникам комбікормів щодо їх вартос-
ті, кількості, відтермінування платежу, 
або чогось іншого суттєвого – можуть 
виникнути слушні запитання від анти-
монопольного комітету. Адже є домов-
леність із метою впливу на формування 
ринку, відбувається тиск та штучно скла-
даються умови, що вигідні лише одній 
стороні. Про це потрібно пам’ятати, 
коли формується закупівельна група та 
прописуються її мета і завдання. Якщо 
коротко: збираємо групу, щоб виконати 
умови для отримання існуючої гурто-
вої знижки – проблем немає, а якщо 
чинимо тиск з метою виконання власних 
умов – треба узгодити із антимонополь-
ним комітетом. Якщо щось середнє – 
то, або обережно ведемо перемовини із 
постачальником (не створюючи на нього 
тиску), або йдемо до антимонопольного 
комітету, викладаємо йому ситуацію і 
узгоджуємо свої вимоги спершу із ним, 
а потім вже із постачальником. Проте у 
всіх випадках краще звернутися за кон-
сультацією, наприклад, до моєї компанії 
або до колег – і ми фахово розгляне-
мо кожну окрему ситуацію та порадимо 
найкращий варіант. 

Щодо юридичного оформлен-
ня закупівельної групи, то юридична 
форма буде залежати від бізнес-моделі, 
яку обере ця група для своєї діяльності. 
І знову ж таки, найкращою порадою 
буде – звернутися до консультанта у 
кожному окремому випадку. Якщо гово-
рити про особисті вподобання, то мені 
найбільше подобається своєю практич-
ністю створення товариства з обмеже-
ною відповідальністю, до функцій якого 
буде передано закупівлі, управління 
закупівельною групою та маркетинг. 
Така модель не лише забезпечує ста-
лість і життєдіяльність закупівельної 
групи, а й підвищує конкурентоздатність 

кожного із учасників, знижуючи витра-
ти на закупівлі та маркетинг, водночас 
підвищуючи їх якість. Проте, повторю-
ся, кожна конкретна ідея закупівель-
ної групи може мати декілька рішень, і 
саме кваліфікований консультант може 
допомогти зробити найкращий вибір 
як організаційної форми, так і бізнес-
моделі закупівельної групи.

 Польські колеги, розповідаючи 
про досвід створення закупівельних груп 
в їхній країні, дуже часто наголошують 
на питанні довіри між окремими члена-
ми закупівельної групи, які водночас є і 
конкурентами одні з одним (у випадку 
галузевої закупівельної групи). Чи гото-
ві українські підприємці співпрацювати 
із своїми конкурентами і довіряти одні 
одним?

– Питання довіри є ключовим, і 
польські колеги безперечно праві. Я вже 
раніше згадувала про важливість довіри. 
Додам, що формуванню довіри необ-
хідно усвідомлено приділяти час як на 
початку створення закупівельної групи, 
так і протягом усього часу її діяльності. 

Щодо розкриття інформації, то 
я бачила приклади бізнес-моделі, за 
якою члени закупівельної групи не 
діляться інформацією один із одним, 
тобто не «оприлюднюють» комерційну 
інформацію один одному, а переда-
ють її або галузевим асоціаціям, або 
керуючій компанії за умови гарантії 
збереження комерційної таємниці по 
відношенню до будь-якого члена заку-
півельної групи. Це гарна практика, яка 
майже на 100% знімає проблему довіри 
між членами закупівельної групи саме у 
питанні розкриття інформації. Адже, за 
аналогією, адвокати чи аудитори мають 
різних клієнтів, але жоден із клієнтів 
не отримує інформацію про будь-кого 
іншого. Так само і тут, керуюча компа-
нія або асоціація отримує інформацію 
про кожного із членів закупівельної 
групи, обробляє її, використовує для 
здійснення закупівель – але не поши-
рює цю інформацію між членами заку-
півельної групи.

 Що би Ви порадили підприєм-
цям, які лише зараз ознайомилися із 
тематикою проекту «Купуймо разом» і 
лише починають думати над спільними 
із іншими підприємцями закупівлями. З 
чого варто розпочати?

– Ну, по-перше – є прекрасний портал 
проекту «Купуймо разом!», інформацію на 
якому я б дуже рекомендувала продиви-
тися, перечитати та «приміряти» на себе. 

А вже практичну частину створення заку-
півельної групи я б порадила розпочати із 
тренінгу, або хоча б із консультації – обго-
ворити власні плани, ідеї та очікування 
дуже корисно. 

Із моєї практики, навіть люди, які 
нічого не чули про закупівельні групи, 
після тренінгу чи консультації дуже 
добре ставляться до такої ідеї, як 
«Купуймо разом!» – бо разом дешевше. 
Але, разом із тим, навіть після першої 
частини тренінгу, переходячи вже до 
практичного завдання, стає зрозумілим, 
що не так усе просто – і добре, що кон-
сультант є поруч. Основна проблема при 
практичному застосуванні – невміння 
виділити бізнес-систему для закупівель-
ної групи із усього циклу бізнес-діяль-
ності. Але із допомогою консультанта 
це завдання не викликає великих труд-
нощів. 

Далі складаємо попередню бізнес-
модель і переходимо вже до стратегу-
вання – визначаємо, що буде робити і 
чого не буде робити закупівельна група; 
обговорюємо та узгоджуємо всі основні 
пункти стратегії із усіма членами закупі-
вельної групи на стратегічній сесії; вно-
симо корегування у бізнес-модель; фор-
муємо юридичну та організаційну модель 
закупівельної групи і, власне після цього, 
уже можна переходити до закупівель. 
Звичайно, на практиці можна робити все 
у будь-якому порядку, проте вірогідність 
успіху при такому підході знижується в 
рази. 

Я б порадила українським підприєм-
цям придивитися уважно до польського 
досвіду закупівельних груп та скориста-
тися ним – навіть, якщо це буде спільна 
закупівля пального, канцтоварів, гігієніч-
них засобів для офісу – це вже дасть сут-
тєву економію витрат, вивільнить частину 
оборотних коштів. 

Українські підприємці, у певному 
розумінні, знаходяться у дуже вигідній 
позиції – вони можуть навчитися нового, 
перейнявши досвід своїх західних колег, 
щоб пройти той самий шлях до успіху 
значно швидше. А ми, консультанти, їм 
у цьому завжди із радістю допомагає-
мо – адже наша здатність узагальнюва-
ти досвід, моделювати та транслювати 
(поширювати) його серед своїх клієнтів 
є найкращим прискорювачем розвитку 
бізнесу.  

Спілкувався Андрій 
МАКСИМУК
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Центри 
Компетенцій по 
Закупівельних 
групах

• розробка стратегії

• бізнес-планування

• юридичний супровід

• досвід українських та 

• польських закупівельних груп

Центр компетенцій «Ку-
пуймо разом!» у Львові

Практика Управління
вул. Садова 2а, а/с 5911
79054 м. Львів, Україна
тел.: (0322) 240-22-33
lviv@kupuimorazom.org.ua

Центр компетенцій 
«Купуймо разом!» в Києві

kyiv@kupuimorazom.org.ua



Микола Пархоменко виступив перед 
підприємцями та представниками орга-
нів місцевого самоврядування Вінниць-
кої області, які є учасниками громад-
ської ініціативи «Децентралізація влади», 
котра реалізується в Україні за підтримки 
німецького уряду. Тренінг був організова-
ний Вінницьким відокремленим підрозді-
лом Центру розвитку місцевого самовря-
дування. Програма тренінгу складалася 
із двох частин, перша із яких була при-
свячена безпосередньо представленню 
інформації про проект «Купуймо разом!», 
і польський досвіду створення та діяль-
ності закупівельних груп, про форми і 
моделі такої підприємницької  діяльнос-

ті. Друга частина – практичний тренінг 
із створення бізнес-моделі закупівельної 
групи кожною із двох команд, на які були 
поділені учасники тренінгу, а також озна-
йомлення учасників із технікою ведення 
переговорів із постачальниками.

– Тема у вінничан викликала жвавий 
інтерес. Вона для них виявилася новою. 
Разом із тим у репліках учасників тре-
нінгу звучав скептицизм: мовляв, так, це 
класно, але маловірогідно, що ми б змо-
гли ідею створення закупівельних груп 
практично реалізувати, бо якраз брак 
довіри, яка є базовою умовою для ство-
рення ЗГ, постане головною перешкодою 
в цій справі. Втім, наприкінці другого 

семінарського дня нашого інтерактивного 
спілкування, коли наші слухачі спробу-
вали самостійно змоделювати створення 
закупівельної групи, недовіри до цієї ідеї 
стало менше. Віртуально створена заку-
півельна група однієї команди учасників 
передбачала предметом своєї діяльності 
збирання й переробку горіхів, іншої  – 
виробництво борошна. Після завершен-
ня ділової гри лідери команд отримали 
посібник «Купуймо разом!».

Очевидно, одним тренінгом у Вінниці 
справа не обмежиться. Керівник підрозді-
лу Центру розвитку місцевого самовряду-
вання, відзначивши перспективність теми, 
продемонстрований нами підхід і рівень 
донесення ідеї створення ЗГ до слухачів, 
сказав, що очевидною є потреба такий 
же тренінг уже наступного місяця для 
ширшого кола вінницьких підприємців та 
лідерів місцевих громад. Більше того, сам 
виявив бажання взяти участь у нашій лис-
топадовій підсумковій конференції.

Приємно було дізнатися, що німецька 
програма «Децентралізація влади» гото-
ва співробітничати з проектом «Купуймо 
разом!», а надалі з підготовленими ним 
консультантами і в інших областях, готова 

Консультанти проекту «Купуймо 
разом!» поширюють ідеї 
закупівельних груп

Той факт, що учасники українського проекту «Купуймо разом! 2.0» 
розпочали самостійну тренерську практику як регіональні 
консультанти ще до формального завершення програми навчання, 
свідчить про його результативність. Про що, безперечно, йтиметься 
й на заключній конференції 4 грудня.
Тими, хто на практиці вже продемонстрував свою готовність 
бути провідниками ідеї створення в Україні закупівельних груп, 
стали Микола Пархоменко, Лора Апасова, Іван Сікора та Лариса 
Самосьонок. Вони й поділилися своїми враженнями від першого 
«виходу в люди» в якості консультантів закупівельних груп.
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фінансувати проведення там таких тре-
нінгів. Йшла мова й про потребу в посіб-
нику з покроковим механізмом створення 
закупівельної групи. Хай він буде невели-
ким, брошурного формату, а він потрібен 
як додатковий інструмент і для слухачів, 
і для консультантів, що проводитимуть 
тренінги.

У Лариси Самосьонок, директора про-
ектів громадського об’єднання «Взаємодія 
плюс», а тепер уже й консультанта закупі-
вельних груп, самостійне несення в маси 
ідеї «Купуймо разом!» було не тренінго-
вим, як у колеги Миколи Марченка, а пре-
зентаційно-інформаційним: вона висту-
пила перед підприємцями, учасниками 
київської виставки «Схід-Експо 2017». 
У своєму короткому, але змістовному 
виступі вона основний акцент зробила на 
перевагах створення закупівельних груп 
у малому і середньому бізнесі та сприят-
ливій для таких бізнес-об’єднань ситуації 
в Україні, за якої польські колеги можуть 
і хочуть ділитися власним позитивним 
досвідом та готові сприяти розвиткові 
цього напрямку підвищення конкуренто-
спроможності українського бізнесу.

– Попри те, що мій виступ на вистав-
ковій конференції був останнім, він не 
вийшов сумбурним: інформація підпри-
ємцями Донецької та Луганської облас-
тей, які переважно й були учасниками 
виставки, була сприйнята позитивно, заці-
кавлено. Оскільки перебіг конференції 
транслювався на виставковий павільйон, 
то мою інформацію почули значно більше 
учасників виставки, ніж було в залі.

Я використала у виступі презентацію, 
яку надали польські координатори про-
екту, додала ще дещо і з того, що знайшла 

на інтернет-платформі «Купймо разом!» 
Зокрема, це були промовисті відео про ті 
проекти закупівельних груп, які успішно 
функціонують у Польщі.

Про те, що донесена мною інформа-
ція була почута й усвідомлена, свідчи-
ли запитання із залу, які я отримала. Їх 
можна розділити на дві групи відповідно 
із двома блоками мого виступу – заку-
півельні крупи як вигідні бізнес-проекти 
для малого і середнього бізнесу та проект 
«Купуймо разом!». Більше запитань було з 
приводу проекту: чому про нього не зна-
ємо? чому про нього мало інформації? 
чи є можливість долучитися? чи матиме 
продовження? чи причетні і як до того 
наші урядові інституції?

Багато хто цікавився, де ще можна 
почерпнути більше інформації про закупі-
вельні групи як такі, про польський досвід 
у цій справі, про проект «Купуймо разом!» 
Мій короткий виступ більшою мірою їх 
заінтригував, вивів на тему, тому зрозуміле 
бажання тих, у кого зародився інтерес до 
цього, дізнатися більше, вникнути глибше 
в тему. Звісна річ, я роздавала всі відомі 
мені координати джерел такої інформації, 
передусім відсилаючи до нашої інтернет-
платформи «Купуймо разом!»

Знову ж, як і у Вінниці, гостро постало 
питання простого й дохідливого посібни-
ка, який би роз’яснив головне : з чого і 
як розпочинати створення закупівельних 
груп. Тепер я розумію, що короткий курс 
того, як створювати закупівельні групи, 
який міститиметься в другому посібнику, 
який готується до друку, потрібен украй і 
у великій кількості.

Іван Сікора розпочав створення заку-
півельної групи  у аграрній сфері у формі 

партнертсва під назвою «Купуємо та роз-
виваємося разом». Підготовлено відповід-
ний Меморандум учасника такої групи та 
опитувальник, який дає змогу краще взна-
ти потреби, інтереси та очікування учас-
ників, які приєдналися до групи. Після 
проведених переговорів з потенційними 
учасниками вдалося знайти представни-
ків партнерства у 5 областях України. 
Всі вони є виробниками сільгоспродук-
ції, але працюють у різних сферах. Вони 
не лише приєдналися до партнерства, 
але й висловили готовність бути про-
відниками ідей на місцевому рівні. Йде 
робота над розширенням кола учасників 
та групування учасників на підставі спе-
цифічних галузевих інтересів. Зроблено 
перші кроки, які за переконанням лідера 
закупівельної групи Івана Сікори, можуть 
створити умови для якісного зростання 
агровиробників та переробників сільго-
спродукції. Малим та середнім сільгосви-
робникам варто не лише пояснити пере-
ваги від роботи в рамках закупівельних 
груп, але й краще зрозуміти їх інтереси, 
потреби та очікування. Хоча вигода від 
співпраці може бути очевидною, але без 
досвіду взаємодії, персональних контак-
тів, спільних цінностей та переконання 
що ці цінності будуть розділятися всіма 
учасниками партнерства, навряд чи варто 
очікувати на успіх.Об’єднання малого та 
середнього бізнесу у сільській місцевості 
є вкрай важливим для реформ, які зараз 
відбуваються в Україні.

Підготував Анатолій 
ЗАДОРОГА
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Передусім, у рамках програми семі-
нару його спікер проінформував, що 
готується до друку черговий, так званий 
«синій» (на додачу до основного – «черво-
ного») методологічний посібник для ліде-
рів та консультантів закупівельних груп. 
Він консультуватиме, а радше вчитиме, як 
створити закупівельну групу як стартап, 
адже таке створення фактично завжди 

буде стартапівським проектом. На від-
міну від основного червоного посібни-
ка «Купуймо разом! Закупівельні групи» 
синій буде меншим за обсягом, бо в 
ньому буде в стислій формі представлена 
покрокова методологія створення заку-
півельних груп – менше теорії, правових 
аспектів, а більше практичних рекоменда-
цій, механізмів, бізнес-моделей. 

У презентованому посібнику, який 
буде готовий до початку підсумкової кон-
ференції і розповсюджуватиметься там, 
автори представлять чимало реальних 
трендів і технік створення закупівельних 
груп як стартапів. Посібник формується 
за рольовим принципом: окремо дають-
ся рекомендації для лідерів закупівель-
них груп (це можуть бути бізнесмени, 
керівники чи власники компаній у певній 
галузі, які розуміють переваги закупівель-
них груп і беруться, користуючись своєю 
авторитетністю, об’єднувати колег у таку 
бізнес-команду), окремі рекомендації для 
консультантів,  які не будуть безпосеред-
німи бізнес-учасниками закупівельних 
груп, але які можуть стати модератора-
ми й координаторами їх створення для 
інших, володіючи знаннями й навичками 
цього. Таким чином їхня консультаційна, 
тренерська, організаційна й координатор-
ська діяльність в процесі створення заку-
півельних груп буде і їхнім власним біз-
несом, бізнес-проектом. Третя категорія 
тих, кому буде адресований посібник, – 
учасники закупівельних груп – і на етапі їх 
створення, і в процесі їхнього розширен-
ня. Інформація для них більшою мірою 
буде роз’яснювально-пізнавальною: вони 

З чим ідемо до завершення 
проекту
На горизонті вже видніється кінець трирічного шляху, що 
пройшов проект «Купуймо разом! 2.0» в Україні, який 
реалізовується за практичного сприяння програми МЗС 
Польщі «Польська допомога». Завершальним акордом стане 
підсумкова конференція, що планується на 4 грудня. Місце 
проведення – Київ. 
А тим часом тут же, в столиці, було  проведено за участю 
Матеуша Сагана, координатора консультантів закупівельних 
груп (ЗГ), і останній, четвертий, жовтневий практичний 
семінар для майбутніх консультантів із створення 
закупівельних груп. Втім, не таких вже й майбутніх, а цілком 
реальних, «готових», що підтверджує той факт, що деякі з них 
вже виступили в якості тренерів-провідників ідеї створення 
закупівельних груп на ряді регіональних заходів, про що ми 
розповімо в наступній публікації.
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повинні збагнути, що таке закупівельна 
група, для чого вона та яка вигода від 
участі в ній. Звісно, дізнається потен-
ційний кандидат у члени закупівельної 
групи й про те, що вимагається від нього, 
аби стати учасником закупівельної групи, 
якою буде його участь, які його права й 
обов’язки. 

Інша рольова категорія – експерти 
закупівельних груп. Це – ті фахівці, які 
виконуватимуть певні внутрішні функції 
для забезпечення життєдіяльності закупі-
вельних груп. Приміром, займатимуться 
тендерами, здійснюватимуть юридичний 
супровід діяльності закупівельних груп, 
перейматимуться логістичними аспекта-
ми тощо.

Докладно Матеуш Саган зупинився на 
трьох етапах та ціннісних особливостях 
створення закупівельної групи як стартапів. 

При створенні закупівельної групи  її 
учасники повинні домагатися не тільки 
вигод для себе, а й для своїх клієнтів.
Тоді група буда справді повноцінною й 
значимою не тільки як бізнес-структура, 
а соціально. Які можуть бути вигоди для 
клієнтів-учасників закупівельної групи? 
Взаємообумовлені: якщо підприємці 
матимуть змогу дешевше закуповувати 
сировину, енергію тощо, то, відповідно, це 
повинно позначитися й на ціні їхнього кін-
цевого продукту, послуги. Ціна повинна 
зменшитися, послуга стати якіснішою.

При створенні закупівельної групи як 
спартапу важливо отримати максималь-
ний ефект за мінімальних фінансових 
витрат. Це – також ключовий момент 
організаційного періоду. Практика пока-
зує: якщо через півроку нема перших 
позитивних результатів, то стартапівський 
проект не дієздатний. Не обов’язково на 
цей час представити стовідсотково гото-
вий продукт, можна обмежитися «напів-
фабрикатом», напівготовністю, тим, що 
називається «мінімально готовий про-
дукт». Уже ним можна про себе досить 

переконливо заявити. Це, в будь-якому 
випадку буде краще, ніж запевнення на 
словах у тому, що все буде окей. 

Швидкість дій і концентрація зусиль 
на ключових моментах – також важливі 
передумови успішного створення стар-
тапу. Гаяння, затягування часу в епоху 
швидких змін і новацій у всіх сферах 
діяльності загрожує тим, що, врешті-
решт, реалізований проект може вияви-
тися морально застарілим або й непо-
трібним. Так само важливо на стартово-
му етапі підключити до проекту потріб-
них, ефективних помічників – експертів, 
консультантів, науковців. Систематичні 
дослідження ринку, «подразнювання» 
його своїми намірами, публічним пошу-
ком своєї ніші в ньому, навіть своїм ще 
мінімально готовим продуктом – теж 
стартапівська потреба. Не потрібно на 
підготовчому етапі все втаємничувати, 
варитися у власному соку: ринок (ваші 
майбутні постачальники й клієнти, не 
кажучи вже про самих членів ЗГ) мають 
знати, з чим прийде до них новоутворе-
на структура, як діятиме, які інновації 
запропонує. В такому разі ринок, парт-
нери, клієнти, члени ЗГ зможуть корисно 
коригувати процес створення групи, під-
страховувати, застерегти  від неправиль-
них ходів, рішень, напрямків у реалізації 
стартапу. 

Стартовими організаторськими й 
методологічними зусиллями створення 
ЗГ не повинно обмежитися. Має тривати 
процес постійного вдосконалення й роз-
витку утвореного бізнес-об’єднання, те, 
що японці називають кайдзен – процес 
безперервного вдосконалення. Закупі-
вельна група повинна періодично гене-
рувати інновації. Тоді вона буде й соці-
ально значимою й матиме потенціал для 
розвитку. Не пропонуючи нічого ново-
го, ЗГ почне стогнувати, її випередять 
і врешті витіснять із бізнес-поля інші, 
успішніші.

Взаємодовіра – основна база, на якій 
вибудовується закупівельна група, тому 
цій темі у презентованому посібнику 
буде теж приділена значна увага. Наря-
ду з питаннями «техніки» створення біз-
нес-моделі ЗГ, важлива довіра всередині 
групи, між її членами, а також між групою 
й партнерами-постачальниками.

На жовтневому семінарі значна увага 
була приділена підготовці й проведен-
ню підсумкової конференції. В загальних 
рисах учасники окреслили ті результа-
ти трьохрічного набуття ними якостей 
консультантів закупівельних груп, які 
вони мають продемонструвати зокрема 
й перед учасниками конференції, серед 
яких будуть і підприємці. Фактично ті, з 
ким і належить реалізовувати проекти 
«закупівельна група». Передбачається, що 
в ході конференції і зав’яжуться конкретні 
контакти, зародяться  ділові тандеми між 
новоствореними консультантами й пред-
ставниками бізнесу.

А ще Матеуш Саган акцентував увагу 
на листопадовій львівській вистав-
ці «EuroAgro», котра відбуватиметься 
практично одночасно з проведенням 
підсумкової конференції проекту «Купу-
мо разом!2.0». Оскільки львівський захід 
планується за участю польської сторони 
з метою затоваришувати польських та 
українських аграрїїв для започаткуван-
ня співпраці, ведення спільного бізне-
су, то координатори проекту «Купуймо 
разом!» бачать в тому чудову нагоду й 
благодатний майданчик для реалізації 
своїх проектів – із створення закупі-
вельних груп. Безпорсередньо на аграр-
ній виставці можна готувати «грунт» для 
цього, а то вже й «засіювати» майбутні 
проекти ЗГ.

                                               
Підготував Анатолій 
ЗАДОРОГА
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Іван Сікора:
«Синергія кооперації для 
системних змін у аграрній сфері»

 Розкажіть, будь ласка, про себе і 
свою діяльність.

– Маю різноплановий досвід розробки 
та менеджменту проектів у різних сферах. 
Це і інвестиційні проекти, і інформаційно-
просвітницькі проекти, і проекти у сфері 
місцевого та регіонального розвитку. Як 
тренер для проекту CIPE (Центр міжнарод-
ного приватного підприємництва) допо-
магав представникам асоціацій  малого та 
середнього бізнесу просувати їх інтереси 
на місцевому та регіональному рівнях. 

Роль малого та середнього бізнесу 
в успіху реформ в Україні є вкрай важ-
ливою, особливо у сільській місцевості. 
Спілкуючись безпосередньо із представ-
никами агросектору, не міг не побачити 
на власні очі проблеми, з якими вони сти-

каються: від браку фінансових ресурсів, 
техніки, посівного матеріалу та добрив до 
відсутності дієвих організаційних форм 
взаємодії між фермерами. Часто пред-
ставникам агросектору бракує баналь-
ного, але вкрай важливого вміння просу-
вати власні бізнес-ідеї серед потенційних 
інвесторів.  Все це негативно впливає на 
рівень їх конкурентності та дохідності,  на 
можливості виходу на ринки, в тому числі 
й зовнішні.

 Чим Вас зацікавив проект «Купуй-
мо Разом»?

– Проект зацікавив напрацюваннями 
та великим бажанням передовсім Томаша 
Будзяка та Матеуша Сагана залишити в 
Україні по завершенню проекту не лише 
soft skills, а й  hard skills, що дають можли-

вість перетворити знання та навики у кон-
кретні напрацювання, предметну мереже-
ву співпрацю та якісні зміни. Побувавши 
на одному із заходів проекту «Купуймо 
разом», вирішив розпочати просувати ідеї 
спільних закупівель та об’єднання зусиль 
партнерів в аграрній сфері.

Реформа у сфері децентралізації та 
інші реформи, які зараз впроваджують-
ся в Україні, поряд з набуттям чиннос-
ті Угоди про Асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, відкривають 
нові можливості та дають нові стимули 
для розвитку фермерства і нових форм 
взаємодії у аграрній сфері, які раніше 
не були поширеними в Україні. Варто 
розуміти, що саме фермери є основою 
середнього класу у сільській місцевості 
і їх роль у підтримці реформ є вкрай 
важливою.

Брак ресурсів і слабкість коопера-
ційних форм взаємодії стоять на заваді 
зростанню значення та ваги фермерів як 
соціальної групи у сільській місцевості. 

Іван Сікора, ініціатор та координатор партнерства «Купуємо та 
розвиваємося разом» у аграрній сфері, консультант закупівельних 
груп, розповідає читачам КР про власний досвід формування 
партнерської закупівельної групи та проблеми, з якими вони 
зіштовхуються.
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Серед ресурсів, яких бракує фермерам, 
варто відзначити брак якісного посівного 
матеріалу та його високу ціну, втрати 
дохідності, пов’язані із відсутністю або 
високою вартістю послуг із зберігання 
вирощеної продукції. Окремою болю-
чою проблемою для фермерів є брак  
оборотних коштів та їх висока вартість. 
Особливо варто відзначити необхідність 
консультативно-експертної, організацій-
ної та інформаційної підтримки аграріїв, 
пов’язаної із розробкою та просуванням 
бізнес-проектів, отриманням у лізинг 
техніки, допомогою виходу на зовнішні 
ринки. 

Спілкування із фермерами та колега-
ми, які працюють у аграрній сфері, утвер-
дило у думці, що спільні закупівлі й інші 
форми співпраці будуть затребуваними. 
Це й дало поштовх для започаткування 
партнерства «КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄ-
МОСЯ РАЗОМ» у аграрній сфері.

 Наскільки актуальним для укра-
їнського агросектору може бути закор-
донний досвід створення закупівельних 
груп? Наскільки польський досвід можна 
застосувати в українських реаліях?

– Зараз важко сказати, що саме буде 
«працювати» в Україні, а що ні. Причини – 
різна ситуація у аграрній сфері в Україні 
та Польщі. Наприклад, у Польщі великі 
агрохолдинги не відіграють такої значної 
ролі, як це є в Україні. В Україні фермери 
працюють досить відособлено один від 
одного. Тому зараз сказати, що буде пра-
цювати, а що ні, є проблематичним. 

Вкрай важливим є налагодження 
співпраці на рівні секторів між учасника-
ми партнерства, наприклад, між тими, хто 
займаються вирощуванням ягід чи вироб-
ництвом меду. Така співпраця дасть змогу 
не лише розширити коло заінтересова-
них учасників партнерства «КУПУЄМО ТА 
РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ», а й залучити 
нових учасників. Зрештою, це дасть мож-
ливість отримати синергетичний ефект 
від партнерської співпраці.

 Над якою закупівельною групою 
Ви зараз працюєте?

Працюю над закупівельною групою у 
аграрній сфері під назвою партнерство 
«КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ». 
Мета партнерства – об’єднати зусилля для 
підвищення конкурентоздатності учасни-
ків шляхом розвитку в українських умо-
вах кращих моделей закупівельних груп та 
кооперації. Пріоритетом діяльності парт-
нерства «КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ 
РАЗОМ» є аграрна сфера, сільське госпо-
дарство та переробка сільськогосподар-
ської продукції.

 Наскільки успішними є Ваші 
перші кроки, якими є перші результати? 
Скільки учасників Ви плануєте об’єднати 
в межах закупівельної групи?

– Зараз маємо представників у 5-ти 
областях України. Це: Тернопільська, 
Львівська, Луганська, Харківська і Чер-
каська області. Продовжуємо роботу над 
пошуком однодумців в інших областях 
України. Зараз важко сказати, скільки 
учасників вдасться об’єднати. Вкрай 
важливим є почати працювати безпо-
середньо у областях та районах, де зосе-
редженні існуючі та потенційні учасники 
партнерства, визначити основні пріори-
тети, розробити та погодити стратегію 
партнерства і конкретні плани, забез-
печити інформаційну взаємодію між 
учасниками та налагодити менеджмент 
партнерства.

 Які основні перешкоди стоять 
перед Вами в цьому процесі? З якими 
проблемами стикаєтеся?

– Важливо, аби цього разу учасники 
партнерства повірили у те, що це не чер-
говий проект із поширення soft skills. І 
тому зараз потрібною є розробка стратегії 
розвитку партнерства, погодження кон-
кретних планів роботи, забезпечити інфор-
маційну та організаційну взаємодію. Поки 
що ресурс для такої діяльності відсутній. 
Переважно зараз працюємо з учасника-
ми партнерства он-лайн та по телефону, 
аналізуємо їх потреби, інтереси та очіку-
вання, інформуємо про нові можливості 
співпраці, які відкрив проект «Купуємо 
разом».  Це має додати довіри до ініціа-
тиви та залучити нових учасників.  Для 
представників агросектору, в силу різних 
причин, вкрай важливими є безпосеред-
ні зустрічі учасників. Зараз на це бракує 
ресурсів.

Дуже важливою є підтримка робо-
ти координаційного офісу партнерства, 
забезпечення можливостей для участі у 
конференціях та виставках в Україні та 
за кордоном, проведення регіональних 
та секторальних заходів для учасників 
партнерства і потенційних партнерів. Не 
менш важливим є забезпечення інфор-
маційної взаємодії між учасниками парт-
нерства, що дасть змогу налагодити більш 
тісну регіональну та секторальну взаємо-
дію. Конкретизація співпраці дасть змогу 
поступово сформувати довіру та подола-
ти скептичне ставлення до подібних форм 
співпраці в аграрній сфері.

 Як загалом Ви оціните сучасний 
ступінь зрілості українського агробіз-
несу? Чи західні моделі ведення бізнесу 
набувають у нас поширення?

– Поки що ми знаходимося на почат-
кову етапі для об’єднання малого та 
середнього бізнесу в агросфері. Є певне 
стереотипне сприйняття проектів техніч-
ної допомоги як не більше ніж можливос-
ті для отримання soft skills. Часто, після 
закінчення проектів технічної допомоги, 
нічого не відбувається, і тому є значний 
скепсис щодо того, що буде потім, як про-
ект «Купуємо разом» закінчиться.

 Як юридично плануєте оформ-
ляти взаємовідносини в межах закупі-
вельної групи? Чи це буде співпраця на 
засадах «джентльменської угоди»?

– Поки що це відкрите питання. Для 
прийняття рішення важливо провести ряд 
організаційних заходів, розширити коло 
учасників партнерства, погодити страте-
гію та плани у розрізі регіонів та секторів. 
Зрештою, це й необхідність ресурсу для 
координації роботи учасників партнер-
ства та проведення безпосередніх зустрі-
чей учасників партнерства.

 Польські колеги, розповідаючи 
про досвід створення закупівельних груп 
в їхній країні, дуже часто наголошують 
на питанні довіри між окремими члена-
ми закупівельної групи, які водночас є 
і конкурентами одні з одним. Чи готові, 
на Вашу думку, українські підприємці 
співпрацювати із своїми конкурентами і 
довіряти одні одним?

– Довіра формується на основі досвіду 
співпраці. Оскільки в Україні явища «закупі-
вельної групи» у форматі, як це є у Польщі, 
не існувало, то поки що оцінити готовність 
українських підприємців до співпраці, які 
водночас часто є конкурентами, є пробле-
матичним. Зараз у нас є члени партнер-
ства, які виробляють одну і ту ж продукцію 
(наприклад, ягоди) і знаходяться у різних 
областях України. Наскільки вони будуть 
готові до співпраці, покаже лише час. 

 З Вашого досвіду: що би Ви пора-
дили підприємцям, які лише зараз почи-
нають думати над спільними із іншими 
підприємцями закупівлями? З чого їм 
варто розпочати? Яких помилок слід 
уникнути?

– Передовсім варто краще зрозуміти 
інтереси, потреби та очікування потенцій-
них партнерів. Хоча  вигода від співпраці 
може бути очевидною, але без персо-
нальних контактів та досвіду взаємодії, 
спільних цінностей та переконання що ці 
цінності будуть розділятися всіма учасни-
ками партнерства, навряд чи варто очіку-
вати на успіх.

Спілкувався 
Андрій МАКСИМУК
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У проекті є 7 ключових бізнес-асоці-
ацій, які було обрано на основі конкурсу. 
Ці бізнес-об’єднання дуже різні, це така 
своєрідна фокус-група, яка представляє 
зріз типових бізнес-об’єднань в Україні. 
Тобто, є Донецька торгово-промислова 
палата, є галузеві Українська асоціація 

меблевиків та Міжрегіональний союз 
птахівників та кормовиробників України, 
є гендерно-орієнтована Ліга ділових та 
професійних жінок України, є потуж-
на асоціація дрібних підприємців Спілка 
сприяння розвитку сільського зеленого 
туризму і є дві універсальні асоціації: 

всеукраїнська організація Клуб ділових 
людей, а також регіональна вінницька 
Спілка підприємців Стіна.

Наш проект присвячено організацій-
ному розвитку, тобто ми навчаємо, пере-
даємо найкращий світовий досвід, але 
не даємо ніяких грошей. По-перше, ми 
навчаємо лідерів цих організацій у Киє-
во-Могилянській бізнес-школі протягом 
9 місяців за спеціально розробленою 
програмою. А, по-друге, ми співпрацю-
ємо з іншими проектами. Зокрема, у 
КМБШ ми познайомилися із надзвичай-
но цікавим для нас проектом «Купуймо 
Разом». На нашу думку, це надзвичайно 
цінний проект, тому що це найкращий 
досвід у сфері групових закупівель і, 
якщо дивитись ширше, у сфері коопе-
рації.

Коли ми вперше ознайомилися із 
презентацією цього проекту, у нас було 
враження, що це найкраще відтворення 
всіх проблем розвитку українських біз-
нес-асоціацій, з якими ми зіштовхнулися: 
оця недовіра одного бізнесу до іншого, 
принцип самовиживання, а не виживання 
разом, такий український принцип «Моя 

Наш проект було розпочато у 2015 році. Донором проекту є 
Швейцарська Конфедерація, а реалізацією займається Програма 
розвитку ООН в Україні. Проект називається «Зміцнення 
бізнес-об’єднань малих та середніх підприємств». У проекті є 
4 компоненти щодо розбудови спроможності бізнес-об’єднань. 
Перший компонент – це збільшення кількості членів. Другий – 
фінансова сталість бізнес-об’єднань, що є важливим для того, щоб 
вони були незалежними. Третій компонент – основний – навчити 
бізнес-об’єднання адвокаційної діяльності, тобто, зробити голос 
малого бізнесу потужнішим, щоб його чули і громадськість, і влада, 
але на підгрунті оцих перших двох компонентів: організації повинні 
представляти інтереси не окремих підприємств, а, наприклад, цілої 
галузі, і бути фінансово сталими. Четвертий компонент є окремим: 
ми навчаємо держслужбовців як коректніше працювати із бізнес-
асоціаціями.

В екстремальних умовах Сходу 
України немає альтернативи 
кооперації
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хата скраю». Це є гальмом для розви-
тку бізнес-об’єднань. Але, як і в проекту 
«Купуймо Разом», у нас є дуже цікавий 
досвід, як це подолати, тому ми рухає-
мось в одному напрямі. Багато наших 
бізнес-об’єднань доклали зусиль і створи-
ли так званий «етичний кодекс співпраці». 
Тож люди побачили, що є якесь підгрунтя, 
зрозуміли, до чого вони приєднуються, на 
яких умовах, і це дійсно значно допомогло 
розширити кількість членів. Тепер у нас 
є дуже великий стрибок у членському 
розвитку наших організацій, оскільки ми 
зрозуміли, як відтворити цю довіру. 

Скажімо, у нас є організація «Ліга 
ділових та професійних жінок України», 
яка за нашими консультаційними пора-
дами приділила увагу двом напрямам: 
демократичність і прозорість в управлін-
ні, тобто, залучення членів до прийняття 
рішень, і друге – це надзвичайна фінан-
сова прозорість діяльності, тобто, у них 
на сайті є зараз абсолютно до копійки вся 
інформація про отримання та розподіл 
коштів. Цей кейс показав нам, що такі 
елементарні речі дуже добре спрацьо-
вують, оскільки почали повертатися ті 
члени, які раніше залишили організацію, а 
також активно долучаються нові.

Що стосується безпосередньо проек-
ту «Купуймо разом», то більшість наших 
організацій долучилися до нього, надісла-
ли експертів, і в наступній фазі нашого 
проекту ці організації стануть своєрідни-
ми хабами, які розповсюджуватимуть ці 
ініціативи, допомагатимуть навчати інші 
бізнес-об’єднання. 

Наприклад, серед наших організацій 
є Донецька торгово-промислова пала-
та, яка працює зараз у Краматорську 
на підконтрольній Україні території. Для 
них це надзвичайно цікава інформація, 
тому що ще до початку роботи «Купуй-
мо разом» ми орієнтували їх на те, що 
їхнє основне завдання – це коопера-
ція дрібних підприємців, фермерів, які 
зараз працюють у дуже складних умовах 
і не мають іншого шансу вижити, аніж як 
кооперуватися і, наприклад, створювати 
закупівельні групи для зниження витрат 
чи разом пробувати виходити на експорт. 
Гадаю, у них це може гарно вдатися, 
бо вони вміють об’єднувати групи під-
приємців для спільного експорту в інші 
країни. Тепер у них з’явився окремий 
кординатор напрямку «Купуймо Разом», 
який планує пропонувати цю ідею різним 
групам членів Донецької ТПП, яких зага-
лом майже 1000, що є доброю основою 
для створення закупівельних груп. ТПП 
бачить себе експертом та посередником 
у створенні цього.

А в Харкові є у нас невелика, але 
дуже активна бізнес-асоціація «Міжрегі-
ональний союз птахівників та кормови-
робників України». Найцікавіше, що вони 
вже зараз, попри відсутність назви закупі-
вельна група, за своєю ідеологією роботи 
відповідають одному із поширених у світі 
типів закупівельних груп, де є два великі 
виробники кормів, які долучили до себе 
малих і підштовхнули середовище мало-
го фермерства створити таку асоціацію, 

яка би сприяла попиту на ці корми. За 
класифікацією проекту «Купуймо Разом» 
їхня закупівельна група вже відповідає не 
групі першого, а вже другого чи майже 
третього рівня, тому що вони просува-
ють власний бренд. Наприклад, два тижні 
тому вони підписали угоду із Асоціаці-
єю кулінарів України та Міжнародною 
асоціацією кулінарів-професіоналів для 
просування своєї продукції на ринку, яка 
буде маркуватися із рекомендацією цих 
асоціацій, у тому числі і для експортних 
ринків. Тому за філософією дяльності ця 
організація дуже близька до закупівель-
них груп, і в них є досвідчені експерти, 
які готові надавати консультації не лише 
птахівникам.

У нас є також учасник із Києва – 
це «Спілка сприяння розвитку зеленого 
сільського туризму», яка об’єднує сотні 
місцевих мешканців, яким вони допо-
магають створити нову послугу з сіль-
ського туризму. Але в них дуже низький 
рівень фінансової спроможності, тому 
закупівельна група для них може стати 
своєрідним магнітом, що допоможе 
залучити більше місцевих мешканців до 
цієї організації, яка своєю чергою буде 
здійснювати закупівлю різноманітного 
обладнання для мікроготелів: меблі й 
інші необхідні для сільської туристичної 
садиби товари.

Також, окрім 7 основних учасників, у 
нашому резерві є дуже цікавий учасник –
організація «Взаємодія+», яка має свої 
коріння з Донецька, але штаб-квартири 
якої нині розташовані у Краматорську 
і Києві. Унікальність її в тому, що клас 
їхніх учасників трохи відрізняється від 
інших наших бізнес-об’єднань. Там є як 
досвідчені підприємці, так і велика кіль-
кість молодих підприємців, які тільки-но 
створюють стартапи. У них надзвичайно 
цікавий та пргресивний досвід менеджер-
ської роботи, і вони також хочуть створи-
ти горизонтальну закупівельну групу для 
закупівлі стандартних послуг: поштових, 
телефонних, освітніх тощо.

Загалом, бізнес-асоціації в Україні, на 
жаль, поки не дуже вдало розвиваються,.
За нашими оцінками, на даний час лише 
близько 2% підприємців входять до хоча 
би якоїсь асоціації. Інші підприємці дріб-
ного чи середнього бізнесу, ФОПи, яких 
більше мільйона в Україні, пробують всту-
пити в якусь асоціацію, але більше задля 
отримання чогось за невеликі гроші. А 
коли ми пропонуємо вступити до про-
фесійної, галузевої асоціації, яка вимагає 
більшого залучення членів до діяльнос-
ті організації, то у підприємців виникає 
недовіра. Недовіра полягає в тому, що 
якщо лідер бізнес-асоціації займається 
тим самим, що і я, то виникає побоюван-
ня, що мені доведеться підпорядкову-
ватись цій людині, чи вона вказуватиме 
мені, що робити, чи, наприклад, що вся 
команда працюватиме на цього лідера. 
Тому потрібна демократичність в управ-
лінні, щоб члени асоціації отримували всю 
інформацію, а сама асоціація зсередини 
була абсолютно прозорою: щоб було зро-
зуміло, чому асоціація займається тими 

чи іншими справаи, чому організовує такі 
чи інші заходи, чому працює з тим чи 
іншим підрядником, як його було обрано 
тощо. Тобто, якщо ми відтворимо рівень 
довіри через демократичність – це пер-
ший великий крок. Другий великий крок 
– це фінансова прозорість. У нас є при-
клади декількох асоціацій. Ми побачили, 
що недостатньо мати так звану ревізійну 
комісію, для відтворення довіри потрібне 
повне розкриття: хто який внесок зробив, 
куди ці гроші пішли, якщо ми щось взяли 
в оренду, то скільки саме це коштувало. 
І члени, які самі є бізнесменами, зі свого 
власного бізнес-досвіду, бачачи абсолют-
ну фінансову прозорість, починають віри-
ти, що їх ніхто не хоче «кинути». А третій 
крок – це розробка процедур прийняття 
рішень і етичного кодексу. Наприклад, 
у нас є Українська асоціація меблевиків, 
яка дуже просунулася в плані групових 
закупівель. Вони, наприклавд, навчаються 
разом, розподіляючи між собою витра-
ти. Це вже свого роду короткострокова 
закупівельна група. Так от, їхня органі-
зація якраз базується на певних етичних 
нормах, там немає членів, які би вели свій 
бізнес незаконно, це люди з одного конку-
рентного середовища, але вони пробують 
працювати як партнери одного рівня, які 
розділяють однакові цінності. Це саме ми 
побачили і в багатьох інших асоцаціях. 
Також це, на мою думку, важливо і для 
закупівельних груп, адже при їх створенні 
такої групи також потрібно визначитися, 
як ця група співпрацюватиме з ринком, 
з фірмами - не членами групи, якими 
цінностями послуговуватиметься, і тоді 
така група отримає потужний поштовх 
для розвитку. 

Також ми маємо цікавий приклад, 
коли до Союзу птахівників та кормови-
робників зверталися підприємці зі Сходу, 
які почали створювати малий аграрний 
бізнес, за консультацією щодо створен-
ня коперативу фермерів та закупівельної 
групи. На їхню думку, іншого шляху в 
них просто немає. Вони бачать, що якщо 
закуповуватимуть корми і обладнання 
разом, то це надзвичайно вигідно для них. 
Вони працюють в екстремальних умо-
вах, і в цій ситуації, за їх словами, вони 
вже не можуть працювати за принципом 
«Моя хата скраю» і потребують підтрим-
ки. Тому вони навіть більш спроможні 
до кооперації і до постійно діючих гру-
пових закупівель, ніж підприємці, напри-
клад, в Центральній чи Західній Україні. 
Вони не сприймають ці концепції, як якісь 
нав’язливі західні моделі, а радше як нову 
технологію, яка повертає нас до коріння 
кооперативного руху в Україні. 

На жаль, термін кооперація на початку 
1990-их було дещо дискредитовано, під-
приємці втікали від «колгоспів» і хотіли 
працювати самостійно, але зараз вони, 
особливо в екстремальних умовах Сходу, 
відчувають потребу гуртуватися і коопе-
руватися знову. 

Владлен СИСУН,
координатор проекту ПРООН
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Лариса Самосьонок:
«Найкраще об’єднуватись 
навколо постачальників»

 Розкажіть, будь ласка, коротко 
про себе, свою діяльність і зв’язок із 
проектом «Купуймо Разом».

– Мене звати Лариса Самосьонок, 
я – директор проектів ГО «Взаємодія 
Плюс». Проектна діяльність організації 
зосереджена на програмах зміцнення 
малого та середнього бізнесу, розви-
тку підприємницької освіти, зокрема 
навчання молоді, створення культу-
ри менторства в Україні. До проекту 
«Купуймо Разом 2.0» я приєдналася в 
червні 2017 року. 

 Наскільки близькою до Вашої 
діяльності є тематика спільних заку-
півель, чим Вас зацікавив цей проект?

– Спільні закупівлі стали одним із 
напрямів діяльності організації, одним із 
шляхів зміцнення малих і середніх фірм. 
Це дуже перспективно, на мою думку, 
особливо для компаній, які є спожива-
чами кінцевої продукції. Хоча сировина і 
послуги також можуть стати популярни-
ми об’єктами спільних закупівель.

Для членів нашої ГО (підприємці, сту-
денти, фрілансери) – це гарна нагода 
скористатися перевагами великих заку-
півельних компаній, щоб отримати бажа-
ний товар або послуги за кращою ціною, 
ніж це можливо без закупівельної групи.

 Наскільки актуальним для укра-
їнського бізнесу може бути саме закор-
донний досвід створення закупівельних 
груп?

– Звичайно, що в Україні реалії 
завжди відрізнялися від уявлень про 
них, і будь-який закордонний досвід 
трансформується і має трансформува-
тися. Цінність такого досвіду безпере-
чна. 

Переваги такого досвіду: 
• можливість уникнути багатьох поми-

лок при формуванні закупівельної 
групи; 

• скорочення періоду формування 
закупівельної групи; 

• оцінка ефективності діяльності заку-
півельної групи за вже наявними кри-
теріями; 

• можливість створення міжнародних 
закупівельних груп.

 Які галузі, на Вашу думку, є най-
перспективнішими з точки зору ство-
рення закупівельних груп в Україні 
чи які групи товарів (послуг) можуть 

стати предметом спільних закупівель 
(у випадку груп, які об’єднують підпри-
ємців із різних галузей)?

– Напрямів, насправді, дуже багато. 
Жодних обмежень не бачу, окрім моно-
полізму на окремих товарних ринках 
в Україні. Перспективними є як галу-
зеві (виробництво меблів, канцтова-
ри, медичне обладнання, будівельні та 
лісо- чи пиломатеріали), так і міжгалу-
зеві (індустрія краси, сільське госпо-
дарство, житлово-комунальні підпри-
ємства, товари для дітей тощо) закупі-
вельні групи. Найкраще об’єднуватися 
навколо постачальників. Тоді набага-
то швидше сформується закупівельна 
група, а переваги від такої співпраці 
будуть відчутнішими. Бажання підпри-
ємців об’єднатися для закупівлі товару 
чи послуги може в майбутньому зіштов-
хнутися із відсутністю постачальника, 
який би задовольнив усіх. 

 Як загалом Ви оціните сучас-
ний стан бізнес-середовища в Україні 
і ступінь зрілості українського бізнесу 
та асоціацій бізнесу? Чи західні моделі 
ведення бізнесу набувають у нас поши-
рення?

– В Україні триває війна, корупція в 
державних органах регулювання та нагля-
ду, а також у судах «зашкалює», «пра-
вила гри» українського бізнесу почали 
з’являтись 26 років тому, нормативно-
правові акти часто змінюються і викону-
ють радше популістські функції, ніж регу-
ляторні. Український бізнес відповідає 
цим реаліям, зрілий настільки, наскільки 
це можливо за таких умов. 

Такі самі й бізнес-асоціації. Є біз-
нес-асоціації на кшталт торговельно-
промислових палат, які надають своїм 
членам платні послуги та виступають 
певним нетворкінгом для бізнесу. Є інші 
бізнес-асоціації, у яких членам пропо-
нують спільно вести економічну діяль-
ність. Ступінь зрілості і одних, і інших 
визначається зрілістю членів. Усе на 
шляху становлення та розвитку...

 Як найкраще юридично оформ-
ляти взаємовідносини в межах закупі-
вельної групи? Чи можуть виникнути 
певні проблеми із антимонопольним 
законодавством?

– У кожному конкретному випад-
ку, залежно від галузі і виду діяльності 

закупівельну групу можна оформити, 
як ТОВ або як кооператив. З огляду на 
Закон України «Про захист економіч-
ної конкуренції» статті 7 «Узгоджені дії 
малих або середніх підприємців» та 6 
«Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів 
господарювання» не застосовуються до 
будь-яких добровільних узгоджених дій 
малих або середніх підприємців щодо 
спільного придбання товарів, які не при-
зводять до суттєвого обмеження конку-
ренції і сприяють підвищенню конку-
рентоспроможності малих або середніх 
підприємців.

Однак, необхідно здійснити певні 
заходи для убезпечення закупівельної 
групи в подальшому від антимонопольно-
го переслідування (подання запиту щодо 
роз’яснення тощо). Антимнопольний 
комітет України співпрацює з проектом 
«Купуймо Разом» і надав певні рекомен-
дації щодо подальшого розвитку закупі-
вельних груп в Україні.

 Польські колеги, розповідаючи 
про досвід створення закупівельних груп 
в їхній країні, дуже часто наголошу-
ють на важливості довіри між окремими 
членами закупівельної групи, які вод-
ночас є і конкурентами одні з одним (у 
випадку галузевої закупівельної групи). 
Чи готові українські підприємці співп-
рацювати із своїми конкурентами і дові-
ряти одні одним?

– Не всі. Однак, якщо вибір зробле-
но, то певний рівень довіри вже існує. 
Інша річ, що протягом функціонування 
закупівельної групи цю довіру необхід-
но зберегти, інакше група може роз-
валитися.

 Що би Ви порадили підприємцям 
чи організаціям підприємців, які лише 
зараз ознайомилися із тематикою про-
екту «Купуймо Разом» і лише починають 
думати над спільними із іншими під-
приємцями закупівлями? З чого варто 
розпочати?

– Пройти навчання на е-платформі 
проекту. Порадитися з експертами про-
екту. Знайти однодумців, які не просто 
висловили бажання, а працюють разом 
із Вами над створенням закупівельної 
групи, шукають потенційних членів для 
групи та партнерів серед постачальників, 
здійснюють дослідження ринку, прово-
дять перемовини.

Спілкувався Андрій 
МАКСИМУК

Лариса Самосьонок, директор проектів ГО «Взаємодія Плюс», 
розповідає читачам «КР» про перспективні напрями для створення 
закупівельних груп в Україні, дає поради тим, хто знаходиться на 
початку шляху.
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 У проекті є 7 ключових бізнес-
асоціацій. Розкажіть, будь ласка, корот-
ко про Вашу закупівельну групу?

— Ми об’єднуємо суб’єктів із галу-
зі HoReCa, використовуємо нашу силу і 
закупівельний потенціал для досягнення 
ефекту масштабу, сильнішої переговорної 
позиції із постачальниками та отриман-
ня кращих комерційних умов для наших 
членів. Ми співпрацюємо із найкращи-
ми постачальниками, гуртівнями, вироб-
никами і продавцями гастрономічного 
обладнання для забезпечення рестора-
нам, об’єднаним в межах нашої групи 
HORECA GGZ, найвищої якості постачан-

ня і конкурентних цін закупівлі товарів та 
послуг.

 Коли було засновано Вашу групу, 
скільки ресторанів вона об’єднує, яким є 
річний обсяг спільних закупівель?

— Групу було засновано у 2010 році, 
але аж у 2015 році вона розпочала свою 
експансію на польському ринку. Нині 
ми об’єднуємо 3500 ресторанів/готелів/
кейтерингових фірм, а також 45 вироб-
ників продуктів харчування, гастроно-
мічного обладнання, чистячих засобів 
й інших товарів, необхідних для веден-
ня гастрономічно-готельної діяльності. 
Наші обороти – це комерційна таємни-

ця, тому я не можу назвати конкретних 
цифр. Вигода, яку отримують підприєм-
ці, залежить від їхньої конкретної заку-
півельної сили і є різною для кожного 
члена групи.

 З якими проблемами чи бар’єрами 
Ви стикаєтеся у Вашій діяльності?

— Є декілька бар’єрів, з якими ми сти-
каємося в процесі діяльності, наприклад, 
географічна розкиданість гастрономічних 
суб’єктів по території Польщі, відсутність 
власника чи менеджера в закладі тощо. 
Однак, вони значно не впливають на наш 
розвиток.

 Чи багато в Польщі є закупівель-
них груп із цієї галузі? Чим є унікальною 
саме Ваша група?

— У Польщі немає такої закупівельної 
групи, як наша, ми єдині і, звісно ж, най-
більші. Як я вже згадував, ми об’єднуємо 
3500 ресторанів. Звісно, на ринку є 

Журналісти КР поспілкувалися із Томашем Савздарго, творцем 
польської закупівельної групи у галузі HoReCa та Маріушем 
Косьцюлеком, співзасновником закупівельної платформи 
Hinode24.com, які розповіли нашим читачам про свою діяльність та 
пропозицію співпраці для українських фірм із цієї ж галузі.

Нові можливості для польсько-
української співпраці у секторі 
HoReCa
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менші так звані закупівельні групи, хоча 
ми радше назвали би їх закупівельними 
відділами в організаціях, які управляють 
декількома об’єктами. Проте і вони, бача-
чи більший потенціал і масштаб, яких 
досягла наша група, долучаються до 
нашої системи.

 Як Ви легалізуєте стосунки в 
межах групи? Яку правову форму засто-
совуєте, хто укладає угоди із постачаль-
никами тощо?

— Ми діємо на основі чинного законо-
давства Республіки Польща і чітко його 
дотримуємося як щодо ринкового контр-
олю, так і податків. Усі укладені угоди, 
договори, торговельні контракти є про-
зорими: як ті, які укладаються із членами 
закупівельної групи з боку клієнта, так і 
з боку постачальника чи виробника про-
дуктів харчування.

 Під час створення закупівельної 
групи дуже важливим є питання довіри 
між членами групи, які водночас конку-
рують між собою на ринку. Яким чином 
Ви долаєте цей бар’єр?

— Довіра будується досить довго, за 
допомогою демонстрації своїх дій та 
результатів. Якщо вигода для ресторанів, 
виробників і постачальників буде на задо-
вільному рівні, то вона буде найкращою 
рекламою групи та її розвитку в майбут-
ньому. У нашому випадку цей бар’єр було 

ліквідовано шляхом розбудови спільних 
партнерських стосунків усіх сторін.

 Знаю, що Ви зацікавлені у співп-
раці з українськими  фірмами з Вашої 
галузі? У чому полягатиме потенційна 
спільна вигода?

— Побудова галузевої групи на сусід-
ньому ринку дасть можливість досягти 
ще більшого масштабу, матимемо змогу 
обмінюватися досвідом управління 
гастрономічною діяльністю, навчання 
кухарів з обох країн, спільних дій задля 
покращення якості й багато іншого. Це 
також дасть змогу знаходити торговель-
них партнерів з обох країн і об’єднувати 
виробників/дистрибуторів. Як-то кажуть 
«Немає меж досконалості», усього можна 
досягнути.

Потенційна співпраця з українськи-
ми організаціями може також збагатити 
каталоги та продуктову гаму, доступну в 
нашій ІТ-системі Hinode24.com, яка допо-
магає обслуговувати закупівельну групу 
HORECA GGZ, і, як наслідок, зробити про-
позиції для обох сторін бізнесу ще при-
вабливішою.

 Що би Ви порадили підприєм-
цям, які тільки-но починають думати 
над спільними закупівлями з іншими 
фірмами?

— Немає так званих «добрих порад», 
кожен ринок є іншим, хоча й існують 

подібні принципи – купувати дешевше 
для ресторанів і продавати дорожче для 
виробників і постачальників. У пошуку 
компромісу і полягає роль Групи. Слід 
проаналізувати потенціал, перевірити 
можливості ринку, встановити принци-
пи діяльності відповідно до українського 
законодавства і розпочати процес, а ми із 
задоволенням допоможемо.

Щоб представити увесь діапазон 
вигод і обміну, важливого для обох сто-
рін, від самого початку пропонуємо, щоб 
цілий процес підтримки діяльності заку-
півельної групи в Україні базувався на 
ІТ-інструменті, який із самого початку 
встановить один канал комунікацій між 
сторонами бізнесу. Hinode24.com – це 
інструмент, який «виріс» у секторі HoReCa 
в Польщі і є інтуїтивним інструментом 
щоденної підтримки бізнесу.

 Із чого слід розпочати? Яких 
помилок слід уникнути?

— Саме на цю тему ми і хочемо пого-
ворити на конференції, на яку щиро 
запрошуємо як покупців, так і виробників 
та продавців. Ми будемо в Києві 4 і 5 
грудня на конференції Kupuimorazom.org.
ua, запрошуємо всіх до співпраці.

Спілкувався Андрій 
МАКСИМУК
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Власники малих фірм – це найбільш 
забігані люди на світі. В одній руці вони 
зосереджують всі знання про продукти, 
технологічні процеси, постачання, клієн-
тів, організацію роботи, інноваціях в галу-
зі, податках, цінах матеріалів. Приймають 
десятки рішень, відслідковують процеси 
постачання, контролюють працівників, 
ведуть переговори з клієнтами, ремон-

тують поламане обладнання... Чи є щось 
таке, чого вони не контролюють?

Фірма має сертифікати, репутацію 
солідного виробника, зростаючі обсяги 
продажу, винаймає нових працівників. 
Ринок розвивається, є можливість позма-
гатись за тендер... Чудово! Та все ж фінан-
си не в порядку. Чи добре ми порахували 
ціну? Адже ця угода повинна була бути 

привабливою, проте ми зазнали на ній 
збитків. Де діваються зароблені гроші? 
Обсяг продажу зростає, а нам бракує гро-
шей для здійснення платежів. Чи маємо 
ми можливість найняти кращого праців-
ника – чи витрати не з’їдять нас? І багато 
подібних запитань, на які у нас часто 
немає відповідей. Чому так відбувається?

Малі підприємці ведуть спрощений 
бухгалтерський облік у формі книги облі-
ку доходів та витрат. Вони цінують таку 
можливість, бо насправді це простий бух-
галтерський інструмент, він не є таким 
вимогливим, як бухгалтерський облік на 
загальних підставах. Але у всьому є свої 
плюси та мінуси. Цей інструмент є про-

Будівельний технік, інженер-електрик, фармацевт чи столяр, який 
керує разом із найближчою сім’єю невеликою фірмою, досконало 
знає свої продукти, клієнтів, найближчих конкурентів. Однак, він 
не завжди може дати собі раду із управлінням фінансами. Він 
контролює все, окрім фінансів.

Управління фінансами на малих 
сімейних фірмах
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стим, але він фактично не придатний для 
управління фінансами фірми. 

Навіть при великому інтересі до фінан-
сової сторони веденої Вами діяльності Ви 
не отримаєте потрібної інформації для 
оцінки рентабельності продажу чи потре-
би в готівці, якщо не будете проводити 
додаткових порівнянь та калькуляцій.

Ще іншою є ситуація на тих фірмах, 
які користуються послугами бухгалтер-
ських фірм, і вважають, що цього цілком 
достатньо для контролю фінансів. Більше 
того, я часто зустрічалася з думкою, що ця 
ціла «паперологія» – це лише ускладнення 
для ведення бізнесу, зайвий баласт – у 
мене ж усе в голові. Чи справді можна 
вести діяльність без контролю фінансів, 
а контроль – без відповідної системи 
інформації? 

Досвід показує, що малі фірми най-
частіше банкрутують через слабкий 
фінансовий контроль (або його відсут-
ність), а це є наслідком недостатніх знань 
про управління фінансами. Не проводячи 
постійного контролю видатків, не плану-
ючи джерел фінансування, не аналізуючи 
і не роблячи висновків на майбутнє, дуже 
легко занапастити добру бізнес-ідею. 
Щоб могти управляти фінансами, нам 
потрібна інформація.

СТВОРІМО СИСТЕМУ 
ІНФОРМАЦІЇ
Чи можемо ми собі уявити управ-

ління фінансами без відповідної системи 
інформації? Навіть неграмотні люди про-
бували записувати інформацію, яка допо-
магала їм пам’ятати про важливі факти. 
У сільському господарстві перші записи 
виконувалися шляхом зарубок на палці, 
які називали карбами. Карби були почат-
ковим етапом «бухгалтерських записів». 
Ці записи виконувалися наглядачами 
сільськогосподарських працівників, яких 
називали карбовими. Що ж тоді говорити 
про фірму, навіть невелику, на якій відбу-
ваються тисячі господарських подій.

Мікро- або мала фірма найчастіше не 
має можливості найняти спеціаліста, який 
би збирав та аналізував фінансову інфор-
мацію, необхідну для прийняття раціо-
нальних рішень. Це повинні робити самі 
власники (з моїх спостережень, на сімей-
них фірмах найчастіше цим займається 
дружина власника або чоловік власниці). 
Як же за це взятися?

По-перше, нам потрібна інформація 
про понесені витрати. Ми можемо її облі-
кувати в різних системах, залежно від 
потреб. Найпростіше групувати витрати 
за видами (матеріали, оплата праці, амор-
тизація, енергія тощо), але найчастіше 
цього не достатньо. Іншою системою є 
розподіл витрат на змінні (залежні від 
обсягу продукції чи продажу, наприклад, 
матеріали) і постійні (орендна плата, 
амортизація, телекомунікаційні послуги). 
Найважливіше, щоб обраний спосіб облі-
ку витрат дав нам можливість орієнтува-
тись в розмірі та структурі наших витрат, 
тобто, скільки і на що ми витрачаємо, а в 

результаті – давав нам основу для плану-
вання та контролю витрат.

Іншим сегментом інформації є дані 
про надходження в різних, пристосова-
них до потреб управління, системах. Це 
можуть бути надходження за різними 
асортиментами, клієнтами, каналами дис-
трибуції, ринками тощо. Завдяки систе-
матичному обліку ми можемо побачити, 
який у нас рівень надходжень, які клієнти 
чи які ринки є найважливішими, які най-
швидше зростають. 

Черговою множиною інформації, 
надзвичайно важливою, є дані про дебі-
торську та кредиторську заборгованіос-
ті. Завдяки цим даним, власник може 
аналізувати фінансову ліквідність, тобто, 
здатність розраховуватись за корткотер-
міновими зобов’язаннями.

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Систематичне накопичення інформа-

ції у відповідних системах є основою для 
проведення аналізу фінансової інформа-
ції. Для малої фірми ключові та необхідні 
сфери аналізу – це витрати, надходження, 
рентабельність та фінансова ліквідність.

Аналіз витрат допоможе нам дати 
відповідь на важливі запитання – скіль-
ки становлять місячні витрати, якими є 
тенденції змін (падіння чи зростання) у 
витратах загалом і в окремих позиціях, 
де шукати можливостей для зниження 
витрат, а також якою є собівартість оди-
ниці товару. Аналіз доходів від продажу 
також є надзвичайно важливим – він дає 
змогу оцінити обсяг продажу, тенденції 
змін і головні джерела надходжень (з чого 
ми отримуємо найбільше надходжень). 

Для аналізу рентабельності викорис-
таємо порівняння витрат та надходжень. 
Метою аналізу рентабельності є встанов-
лення рівня і зміни фінансових результатів 
(прибутку, збитку) не лише за весь період 
діяльності, а й у вибраних сегментах ана-
лізу. Це, наприклад, результати прода-
жу окремих асортиментів товарів або на 
окремих ринках збуту. Окрім показни-
ків прибутку, оцінюємо також показни-
ки рентабельності. На основі обчислення 
такого показника ми можемо, наприклад, 
зрозуміти, який % прибутку ми отримує-
мо з 1 грн надходжень для асортименту X, 
а скільки – з асортименту Y. Такого типу 
показники дають нам можливість швидко 
зорієнтуватись, які напрями продажу є 
найбільш вигідними, з чого ми отримуємо 
прибуток, а на чому – зазнаємо збитків. 
Можемо також дослідити, які фактори 
вплинули на зміну рентабельності.

Фінансова ліквідність, тобто, здатність 
оплачувати поточні зобов’язання, є одним 
із найважливіших показників стану під-
приємства. Вона пов’язана з грошовими 
потоками, тобто видатками та надхо-
дженнями. Аналіз ліквідності дає відпо-
відь на запитання, чи зможе фірма вчасно 
виконувати свої зобов’язання, завдяки 
чому уникне пені або – що найважли-
віше – уникне загрози своєму існуван-
ню. Дослідження показують, що відсут-

ність ліквідності є частішою причиною 
банкрутства, ніж рівень рентабельності. 
Короткостроковий аналіз базується на 
вивченні співвідношення дебіторської та 
кредиторської заборгованості, а показ-
ники ліквідності допоможуть в цій оцінці. 
Завдяки цьому ми можемо відстежувати 
потенційні загрози для ліквідності або 
приймати рішення про розміщення віль-
них коштів, а також вести правильну пла-
тіжну політику по відношенню до поста-
чальників та клієнтів. 

ФІНАНСОВЕ 
ПЛАНУВАННЯ
Складно управляти фінансами фрми 

без їх планування. Найважливішою метою 
фінансового планування на малій фірмі 
є визначення рівня готівкових потоків 
та планованого прибутку. Мінімальний 
фінансовий план, який повинен бути у 
кожного власника, це план доходів та 
витрат, а також надходжень і видатків. 

ВПОРЯДКУВАННЯ 
ФІНАНСІВ
Великою проблемою невеликих 

сімейних фірм є змішування власних гро-
шей і грошей фірми. Гарним рішенням 
є виплата собі та залученим до роботи 
фірми членам сім’ї заробітної плати у 
конкретному розмірі. Це дасть можли-
вість краще управляти грошима фірми 
і зменшить спокусу неконтрольованого 
використання коштів для власних потреб 
і розділить ці дві сфери.

ВИСНОВКИ
Управління фінансами вимагає певних 

спеціалізованих знань. Оптимістичним є 
те, що очолюючи фірму, ми отримуємо 
ці знання з досвідом, і деколи у нас вини-
кають чудові ідеї, як дати собі раду із цим 
складним матеріалом. Я знаю підприємців, 
які вигадали різноманітні способи облі-
кування даних і калькуляції цін чи умов 
платежу для своїх клієнтів. Та все ж, варто 
розширювати свої знання, хоч би для того, 
щоб скористатись випробуваними інстру-
ментами управління фінансами. Для здо-
рових фінансів фірми найважливішими є 
вміння передбачувати та планувати, послі-
довність збору інформації, систематичний 
контроль, аналіз та висновки. Як ствер-
джував Ернест Резерфорд: у нас немає 
грошей, тому нам доводиться думати. 

д-р Марія АДАМСЬКА, 

бізнес-тренер, консультант
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Добре підготовлена і проведена імі-
джева кампанія сімейного підприємства, 
навіть того, яке працює на ринку багато 
років, дасть змогу диференціюватись від 
конкурентів та позитивну вплине на зрос-
тання та довгострокову рентабельність. 
Міцна та пізнавана марка призводить до 
збільшення вартості веденої діяльності. 
За оцінками, 60% вартості найбільших 
корпорацій, які котируються на Уолл 
Стріт, становлять нематеріальні та юри-
дичні цінності потужних торгових марок. 
Нижче представимо декілька принципів, 
які варто використати для розвитку своєї 
марки.

МАРКА – ЦЕ БІЛЬШЕ, НІЖ 
ЛОГОТИП ТА РЕКЛАМНА 
КАМПАНІЯ

Реклама та промоційні акції звісно ж 
допоможуть у розбудові іміджу сімейного 
підприємства, але не завжди призводять 
до диференціації торгової марки та ство-
рення власного капіталу. Повідомлення 
рекламної кампанії повинне підкреслю-
вати відмінності між сімейним підпри-
ємством та його конкурентами. Принцип 
є простим: без диференціації неможливо 
створити цінність, тож не слід очікувати 
покращення прибутковості.

ДОСЯГНЕННЯ ЗНАЧНОЇ 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ МАРКИ 
ВКОРІНЕНЕ У РОЗУМІННІ 
ЕМОЦІЙ КЛІЄНТІВ
Клієнти можуть скористатись з бага-

тьох продуктів чи послуг, доступних на 
ринку, однак вибиратимуть ті, які задо-

вольнять їх фізичні та емоційні потре-
би. Основою для диференціації марки є 
розуміння поточних і майбутніх потреб 
клієнтів. Близько 90% споживачів, при-
ймаючи рішення про купівлю, базуються 
на емоціях. Тому створення навколо тор-
гової марки сімейного підприємства емо-
ційної історії є ключем до диференціації 
його іміджу. 

СПРОЕКТУЙ СВІЙ ОФІС 
ТАК, ЩОБ ЯКОМОГА 
БІЛЬШЕ ВСЬОГО 
СВІДЧИЛО ПРО ІМІДЖ, 
ЯКИЙ ТИ БУДУЄШ
Перше враження має тривалі наслідки. 

У своїй книзі «Осяяння» Малкольм Гладу-
елл пише, що підсвідомості достатньо 
лише декілька секунд для позитивних чи 
негативних висновків. Те, що видно ззовні 
та всередині впливає також на сприйнят-
тя, на уявлення того, чого ми можемо 
очікувати від товарів чи послуг. 

Побудова позитивного іміджу сімейної фірми дає можливість 
досягти довгострокової вигоди. Багато власників сімейних 
підприємств вважають, що їм не потрібно вибудовувати імідж 
власної фірми. Вони гадають, що «доброго товару» та «якісних 
послуг» буде достатньо. Так воно і є. Але залишається запитання: 
як про це все дізнаються потенційні клієнти?

Побудова іміджу сімейного 
підприємства
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ПОСЛІДОВНО ВИКОНУЙ 
АБО НАВІТЬ ПЕРЕВЕРШУЙ 
ОЧІКУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Завданням та роллю реклами і інтер-
нет-сайту, а також сторінок у соціаль-
них мережах є створення очікувань щодо 
сімейного підприємства. Якщо реальність 
постійно перевершує очікування клієнтів, 
то така фірма не лише здобуде довіру та 
лояльність поточних клієнтів, а й також 
привабить нових. Ключем до цього є інте-
гральність усіх елементів, які створюють 
імідж фірми: працівників, місця, обла-
штування приміщень, декорацій, запахів і 
навіть музики. 

Важливо обрати цінності, які визнача-
тимуть імідж, наприклад, якість, ретель-
ність, чесність тощо. Потім слід упевни-
тись, що ціла команда розуміє, якою важ-
ливою є її роль у побудові цього іміджу. 

ПОСТІЙНО ПРАЦЮЙ ДЛЯ 
ПОКРАЩЕННЯ ІМІДЖУ ТА 
ЙОГО ЗНАЧЕННЯ

Постійні покращення є обгрунтова-
ними доти, доки зміни, які впроваджу-
ються, становлять значну відмінність для 
цільової аудиторії. Тому плануючи, а від-
так і впроваджуючи зміни, слід завжди 
пам’ятати про те, що насправді відріз-
няє дане підприємство від інших. Окрім 

цього – як показують дослідження – клі-
єнти зазвичай неохоче ставляться до змін, 
оскільки до них нерідко потрібно при-
стосовуватись. Тож впроваджуючи зміни 
на підприємстві, подбаймо, щоб вони ста-
новили для клієнтів значне покращення і 
щоб не завдавали їм додаткових трудно-
щів у використанні наших продуктів.

СТРАТЕГІЯ СТВОРЕННЯ 
ІМІДЖУ СТАЄ СТРАТЕГІЄЮ 
ЦІЛОГО БІЗНЕСУ

Іміджева стратегія має вплив на кожен 
аспект управління сімейним підприєм-
ством. Одна з фірм, яка на думку спеці-
алістів є світовим лідером з управління 
власним іміджем, нещодавно оголосила 
про реорганізацію свого маркетингового 
напрямку. Вони хочуть зосередитись на 
цілісному управлінні іміджем так, щоб 
усі дії фірми, на кожному рівні прийняття 
рішень узгоджувалися між собою. 

Імідж тобто те, як сприймають наші дії 
інші, чи вважають нас чесними, сумлінни-
ми, компетентними тощо, є одним із най-
важливіших елементів будь-якої діяльності. 
Для створення відповідного іміджу потріб-
но дуже багато часу та обдуманої стратегії. 
На жаль, хорошу репутацію та позитивний 
імідж можна втратити дуже швидко. 

Щоб вибудувати позитивний імідж, 
потрібно детально розуміти, ким є клієнт 

даного підприємства. Потрібно знати, де 
він проживає, що робить, скільки заро-
бляє, як виглядає. Як поводиться, де він 
здійснює постійні та випадкові покупки? 
Скільки йому років, чи він одружений? 
Чим він захоплюється? 

Якщо клієнтом є інша фірма, то також 
необхідно знати, чим вона займається, 
якими цінностями керується. Тож щоб 
провести правильну маркетингову та 
іміджеву кампанію, слід якомога більше 
дізнатись про поточних та потенційних 
клієнтів, а також про своїх прямих кон-
курентів.

Добре створений імідж надає перева-
гу, а найрентабельніший бізнес – не той, 
який є найдешевшим, а той, який накраще 
сприймають клієнти. 

д-р Аліція ХАДРИСЬ-НОВАК, 

експерт Інституту сімейного 
бізнесу
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