
Партнерство 
«КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ» 

-
ініціатива першої закупівельної групи у 

аграрному секторі  

-Іван Сікора, 
-національний координатор ініціативи закупівельної групи у агросфері 

- партнерство «КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ»
-уповноважений проектом «Купуємо разом! 2.0» www.kupuimorazom.org.ua

-консультант закупівельних груп 



Ініціатива 
першої закупівельної групи у аграрній 

сфері 
створена в рамках проекту КУПУЄМО РАЗОМ у 

2017 році.

Чи взагалі можливо отримати при закупівлі 
переваги ВЕЛИКИХ (агрохолдингів) будучи 

МАЛИМ? 
ФАНТАСТИКА? 

За яких умов взагалі таке є можливим? 
І головне, ЩО ТРЕБА для цього ЗРОБИТИ? 



Спільні закупівлі – нова форма співпраці 
для українських фермерів? 

Малий та середній бізнес європейських 
країн вже пройшов цей шлях.

Польський 
малий та середній бізнес раніше також 

стояв перед вибором! 



ЗАРАЗ у розвинутих європейських країнах 
закупівельні групи малого та середнього 

бізнесу є НОРМОЮ

Чим є в Європі ЗАКУПІВЕЛЬНІ ГРУПИ?

Закупівельні групи це: 
Øдобровільні об’єднання підприємців 
Øдля зменшення вартості закупівель 
Øшляхом економії на масштабі



Група PSB

•Оборот 0,5 млрд євро (2,2 млрд. злотих)
•350 родинних фірм 
•419 складів 
•232 супермаркетів 
•50 центрів 
•12 тис. осіб 
•14% ринку будівельних матеріалів 
•27% гуртового ринку 



EURO-MAT
Найбільша в Європі федерація 

закупівельних груп «дім та город», а також 
DAI (do it youself) 

•оборот 22 млрд Євро 
•19 груп у 20 країнах
•114 тис. найманих працівників 

Консолідація сили, можливостей та 
капіталу!



Німецькі закупівельні групи на 
меблевому ринку – це:

Ø90% рітейлерів, що становлять 60% 
ринку меблів обслуговуються через 
закупівельні групи 
ØЗазвичай отримують 10-30% знижки від 
постачальників 
ØПриблизно 20 провідних груп
ØНе лише закупівля, але й проектування 
меблів на етапі замовлення



ПЕРЕВАГИ закупівельної групи:
•Зменшують ланцюжок посередників 
•Дозволяють збільшити додану вартість 
•Збільшують безпеку клієнтів та постачальників 

•Для клієнтів – кращий сервіс, нижча ціна, менше 
посередників, нижча вартість каналів постачання
•Для постачальників – нижчий ризик через виконання 
ЗГ попередньої оцінки вірогідності, більша еластичність 
умов постачання, дешевше обслуговування через 
стандартизацію постачання та логістики 
•Дистрибуція прибутку більшій кількості осіб 

!Доступ МАЛИХ до переваг ВИЛИКИХ! 



ВСЕ ПРОСТО? 

Бар’єри для створення закупівльних 
груп: 
•Законодавчі – необхідність 
узгоджувати діяльність з АМКУ
•Брак довіри між підприємцями. 
Недовіра до нових форм співпраці та 
мислення короткостроковими 
проектами. 
•Страх ризику. Ми подивимося що з 
цього вийде.
МИ ДОЛАЄМО ці бар’єри разом із Вами! 



Як підвищити конкурентоздатність та 
отримати умови закупівель, 

які мають ВЕЛИКІ гравці ринку? 

Учасники партнерства «Купуємо та 
розвиваємося разом» у аграрній сфері 

знають відповідь на це питання J

Як зробити це можливим?



ПРОСТО! 

Треба збільшити закупівельну силу 
при переговорах зі 
постачальниками.

ЯК отримати умови закупівель, 
які мають ВЕЛИКІ гравці ринку? 



ЯК отримати умови закупівель, 
які мають ВЕЛИКІ гравці ринку? 

ØВизначивши перелік, обсяг та вимоги до 
товарів/робіт/послуг, які закуповуються Вами та 
конкурентами!
ØДомовитися про об’єднання закупівель в рамках 
закупівельної групи
ØДелегувати проведення переговорів із 
постачальниками закупівельній групі 
ØЗакупівельна група від імені її учасників маючи більшу 
переговорну силу з постачальником домагається 
кращих умов закупівель аніж якщо б це  робилося 
кожним окремо



КРАЩІ умови закупівль це 
не лише нижча ЦІНА!  

ØЦе умови оплати (відтермінування платежу)
ØЦе оптимізація логістики (дешевша 
доставка)
ØЦе додаткові послуги (бонуси, 
маркетинговий супровід)
ØЦе послуги із РОЗВИТКУ бізнес 
можливостей (пошук нових партнерів, кадрів, 
інвесторів, нових ринків збуту)



ЗАРАЗ партнерство «КУПУЄМО ТА 
РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ» ЦЕ:

Національний координатор та  регіональні 
представники у 5 областях України 

(Тернопільська, Львівська, Луганська, 
Харківська і Черкаська). 

ФОРМУЄМО МЕРЕЖУ 
ТА ШУКАЄМО ОДНОДУМЦІВ!

Ми відкриті до співпраці!



НАША МЕТА: 
об’єднання зусиль для підвищення 

конкурентоздатності учасників партнерства шляхом 
розвитку в українських умовах кращих моделей 

закупівельних груп та кооперації 

НАШІ ПРІОРИТЕТИ: 
агросфера, малий та середній фермер та 

переробник с/г продукції 

НАШІ МОЖЛИВОСТІ: 
•Рішення щодо отримання кращих умов закупівель та 

розвитку бізнесу 
•Доступ до фінансових, інформаційних, організаційних, 
кадрових, маркетингових, адвокаційних,  тренінгових та 

інших можливостей для учасників партнерства 



ЯК ПРИЄДНАТИСЯ до ініціативи 
першої закупівельної групи у 

агросфері? 

КРОК 1: Підписати МЕМОРАНДУМ

КРОК 2: Проінформувати про власні 
інтереси та потреби (або шляхом 
заповнення опитувальника або при 
безпосередній зустрічі) 



Є бажання взнати більше про 
закупівельні групи? 

Напрацювання проекту 
КУПУЄМО РАЗОМ 

є у відкритому доступі на порталі  
КУПУЄМО РАЗОМ 

http://kupuimorazom.org.ua
(база знань та e-Learning платформа,

підручники та посібники тощо)

Більше про ініціативу першої 
закупівельної групи у агросекторі  
Закупівельні групи / СЕКТОР АГРО



Більше інформації про ініціативу закупівельної групи у агросекторі:  



Скористайтесь можливістю 
отримати кращі умови закупівель 
та вийти на якісно новий рівень 

кооперації! 

Спільні закупівлі – це:
1.ВИГІДНО
2.ПЕРСПЕКТИВНО
3.БЕЗПЕЧНО



Якщо Ви хочете
оптимізувати витрати на закупівлю 

насіння, добрив, техніки для обробки, 
переробки, фасування, упаковки та зберігання 

продукції, транспортно-логістичних та 
маркетингових послуг, отримати доступ до 

нових можливостей, 

або просто хотіли б 
більше взнати про можливості спільних 

закупівель
тоді Вам до нас J



КУПУЮЧИ ТА РОЗВИВАЮЧИСЬ 
РАЗОМ МИ ДОПОМАГАЄМО 

ОДИН ОДНОМУ! 

Ми відкриті до співпраціJ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ 
та отримуйте переваги від спільних 

закупівель 
і не лише!



Будемо раді працювати разом з Вами!

Іван Сікора, 
національний координатор та консультант 

www.kupuimorazom.org.ua
закупівельні групи / СЕКТОР АГРО

е-mail: siko1@ukr.net
Facebook: Ivan Sikora (Іван Сікора), 

https://www.facebook.com/ivan.sikora.31
Skype: ivan.sikora5 


