
	

Закупівельні Групи 

як 

Інструмент для Зниження Витрат та Підвищення 
Конкурентоспроможності Українських Фірм  

 
Закупівельні групи, створені підприємцями та/або організаціями  

підприємців, є розповсюдженною формою економічної діяльності в Європі.  

	Діяльність польських закупівельних груп приносить сотні мільйонів EUR річного 
обороту та дозволяє підприємцям зекономити до 30% на закупівлях, що дає 
змогу зміцнити їх конкурентність на ринку та сприяє подальшому розвитку.   

 

 

✓ Хочеш пізнати один з секретів успіху малих і середніх польських фірм на 
європейських ринках?  

✓ Хочеш зменшити витрати на діяльність та/або підвищити	
конкурентоспроможність Твоєї фірми або фірм-членів Твоєї організації?! 

✓ Хочеш розширити свою професійну компетентність в сфері ведення бізнесу з 
урахуванням поступової інтеграції України до ринку Європейського Союзу?! 

✓ Хочеш більше зінтегрувати фірми в організації, яка Вас об’єднює?  



	

 

ПРИЄДНАЙСЯ ДО БЕЗКОШТОВНОГО ПРОЕКТУ  
„КУПУЙМО РАЗОМ 2.0”! 

Завдяки участі в Проекті: 

1. Здобудеш нові навички в підвищенні конкурентоспроможності бізнесу 
завдяки співпраці з іншими підприємцями. 

2. Дізнаєшся як створити та керувати закупівельною групою. 

3. Дізнаєшся як використовувати закупівельну групу для зростання 
впливу Твоєї організації підприємців, зниження коштів діяльності та 
підвищення конкурентоспроможності Твоєї фірми. 

4. Познайомишся з підприємствами, які значно покращили свою 
фінансову ситуацію та позицію на ринку, завдяки участі в закупівельній 
групі. 

5. Розшириш мережу своїв бізнес-контактів в Україні та Польщі. 

6. Отримаєш доступ до професійної платформи e-Learning, що містить 
інструменти та матеріали потрібні для створення та ефективного 
управління закупівельними групами. 

7. Отримаєш підтримку експертів в створенні закупівельних груп, 
адресовану безпосередньо конкретним проблемам та випадкам.  

 



	

 
Конференція-Відкриття 
Київ, 23 червня 2016 

Участь в проекті є безкоштовна  – Проект фінансується з програми  
Польської Допомоги. 

Кількість учасників Проекту є обмеженою, а необхідною умовою участі, є реєстрація на 
інтернет-сторінці: www.kupuimorazom.org.ua або в Партнерів Проекту та отримання 

підтвердження від організатора. 
 

ВИБРАНІ  ДЕТАЛІ  ПРОЕКТУ  :  

Час 
проведення: 

2016 та 2017 роки (з можливістю продовження). 

Основні 
одержувачі: 

представники організацій та асоціацій малих і середніх українських 
підприємств (2016), а також самі підприємства (2017). 

 
ПРОЕКТ КУПУЙМО РАЗОМ СКЛАДАЄТЬСЯ З НАСТУПНИХ ЕЛЕМЕНТІВ: 

1.  Конференція-Відкриття – представлення деталей Проекту та його контексту 
з урахуванням змін в економіці України [запрошені гості], обговорення значення 
закупівельних груп для вибраних підприємств [практичні приклади], попередній 
вибір учасників проекту та розмови в кулуарах. 

2. Практичний Тренінг/Консалтинг та Коучинг – закваліфіковані учасники 
Проекту візьмуть участь в серії практичних тренінгів та онлайн-консультацій, що 
дозволить їм навчитись як в практиці застосовувати здобуті навики [з платформи e-
Learning та Бази Знань]. 

3. Платформа e-Learning – інтерактивний інструмент для отримання та 
вдосконалення професійних навиків в сфері закупівельних груп, що містить 
інструкції, інформацію та практичні рекомендації щодо створення та управління 
закупівельними групами в українських умовах.  

4.  База Знань – засоби know-how в сфері закупівельних груп, наприклад 
підручник, публікації, бази даних, контакти, приклади success stories та досвід, 
здобутий впродовж реалізації попереднього етапу Проекту в 2015 році [зібрані на 
інтернет-порталі www.rodinnyfirmy.org.ua] 

З А П Р О Ш У Є М О 



	

 

Партнери: Асоціація Ініціатива Родинних Фірм (Польща) і Практика 
Управління (Україна) 

Співпраця: Підкарпатський Клуб Бізнесу (Польща), Асоціація Interim 
Managers (Польща), 

Фінансування: Кошти з програми Польська Допомога, реалізованого 
Міністерством Закордонних Справ Республіки Польща 

 

 

КАЛЕНДАР	ПРОЕКТУ	(2016	РІК)	
Подія  Мета  Час  і  Місце  

Конференція-Відкриття  Презентація Проекту „Купуймо Разом 2.0” 
Вибір учасників Проекту 

23.06.2016 Київ 

Платформа  e-Learning Надання інструментів для поглиблення 
професійних навиків учасників Проекту  

Червень – Грудень 
2016, онлайн 

Консалтинг  та  Коучинг  Інтерактивний доступ учасників Проекту 
до експертів та досвідчених менеджерів 

Липень – Грудень 
2016, тренінги в 
Україні та онлайн 

Практичні  Тренінги  Практичне застосування здобутих навиків 
у створенні та управлінні закупівельними 
групами окремих організацій та/або 
підприємців 

Вересень – Листопад 
2016, Київ/Львів 

 

Купуймо Разом 2.0 Практика Управління Польсько-Українська 
Господарча Палата 

Андрій Цяпута 
Тел. +48 534 122 907 

	

Людмила Пшеницька-Чала 
Тел. +38 093 323 90 14 

Вікторія Яловенко 
Тел. +38 050 410 59 26 

 
 

АНКЕТА РЕЄСТРАЦІЇ НА УЧАСТЬ В ПРОЕКТІ: http://goo.gl/forms/w12XAs5Kvt  

www.kupuimorazom.org.ua  


