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Ознайомлення з науково-технічними розробками та виданнями
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ДОПОВІДЬ
На Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фінансове та
обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах
євроінтеграції», ВНАУ, 1-2 жовтня 2020 р.
Мулик Т.О.
НА ТЕМУ: Оцінка аналітичних інструменти в сфері публічних
закупівель
В сучасних умовах господарювання, публічні закупівлі виступають
вважаються інструментом, вони забезпечують матеріальні суспільні потреби,
прозорість у сфері публічного управління та адміністрування, понижують
рівень корупції під час здійснення закупівель та поліпшують бізнес-клімат в
державі.
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України та Державним підприємством “Прозорро” створено інформаційні
ресурси, які забезпечують безоплатний доступ всіх суб’єктів сфери до
методологічних, навчальних, роз’яснювальних матеріалів, безкоштовних
консультацій, статей та відеоматеріалів щодо застосування закупівельного
законодавства та функціонування електронної системи публічних закупівель.
Разом з тим за час реформування сфери публічних закупівель у співпраці
з міжнародними донорськими організаціями, громадськими організаціями,
волонтерами було створено низку корисних аналітичних інструментів, які
сприяють моніторингу та мають широкий функціонал.
Такі інструменти дають можливість здійснювати аналіз закупівель в
електронній системі і надають можливість в режимі реального часу
відображати інформацію про оголошені закупівлі, інформацію про
замовників, учасників, скарги, договори та іншу інформацію з центральної
бази даних. Розроблено також окремі інструменти, завдяки яким є можливість
вільно та безоплатно досліджувати інформацію про використання публічних
коштів, а також виявляти зв’язки та можливу змову у закупівлях між
учасниками, організаторами тендерів, потенційними постачальниками тощо.
Позитивним є те, що Україна цьогоріч набрала 97,05 балів зі 100
можливих і здобула першість у Transparent Public Procurement Rating
(Рейтингу прозорості публічних закупівель). (Слайд 2, рис. 1) Друге та третє
місце посіли Молдова (92,81) і Колумбія (91,77) відповідно.
Першість у рейтингу — це вагоме і приємне досягнення, проте є ще
багато над чим працювати.

Практика свідчить, що по-перше, Україні варто продовжити
діджиталізацію публічних закупівель. Майбутнє неможливе без електронного
документообігу, тож вдосконалювати цей процес треба вже зараз.
По-друге, правила для чесних закупівель не матимуть сили без санкцій
за їх недотримання. І на жаль, контролю з боку Держаудитслужби, який на разі
є недостатнім. Згідно з останніми дослідженнями, аудитори перевіряють лише
0,2% публічних закупівель в Україні.
Отже, важливе значення в системі публічних закупівель відіграють різні
інструменти та сервіси. Після запуску системи ProZorro та публікації значного
масиву відкритих даних, в Україні з’явилося багато інструментів та сервісів,
що допомагають аналізувати та моніторити публічні закупівлі та їх учасників.
Інформація щодо аналітичних інструментів для контролю та моніторингу
публічних закупівель оновлюється на сайті за DoZorro.
Можливості що забезпечують даним сайтом зображено на рис. 2.
Загалом, моніторинговий портал DoZorro – це платформа, де кожен
учасник системи може дати зворотній зв’язок державному замовнику чи
постачальнику, обговорити та оцінити умови конкретної закупівлі,
проаналізувати закупівлі окремого державного органу чи установи,
підготувати та подати офіційне звернення до контролюючих органів та багато
іншого.
Інтерфейс порталу DoZorro (закладка інструменти) представлено на рис.
3. На слайді представлено лише 5 інструментів із всіх наявних.
На наступному слайді ми можемо побачити всі 28 інструментів порталу.
Як бачимо це різні аналітичні інструменти, що використовуються в сфері
публічних закупівель: модулі аналітики, інструменти для замовників,
інструменти для дослідження руху коштів, інструменти для дослідження
учасників, інструменти судової практики.
Характеристика основних аналітичних інструментів в системі публічних
закупівель наведена в таблиці 1.
Одним із важливих та інформативних аналітичних інструментів
виступає публічний модуль аналітики. Його фрагмент представлено на рис. 4.
Він містить інформацію про закупівлі через систему Prozorro з 2015 року.
Модуль дозволить замовникам знайти типову документацію, перевірити
постачальників та додатково оцінити рівень власної ефективності. Учасники
зможуть оцінити ринок, знайти нові ринки збуту та отримати нових партнерів.
Журналісти зможуть знайти цікаві історії чи перевірити слова політиків.
Громадські організації за допомогою модуля знайдуть правопорушення.
Модуль дозволить виокремити неефективність у сфері публічних закупівель,

а контролюючі органи зможуть відслідковувати, як працюють підпорядковані
організації і в чому їм потрібна допомога.
Основні можливості публічного модуля аналітики наведено на рис. 5.
Як бачимо це можливості передбачені для бізнесу та для замовників.
Можливості для бізнесу це: оцінка потенційних ринків, аналіз
конкуренції в успішно завершених закупівлях, оцінка ризик-факторів.
Можливості для замовників: оцінка якості тендерної документації,
оцінка договорів, що потенційно під загрозою, аналіз окремого постачальника
тощо.
Перелік додатків «Публічний модуль аналітики» представлено на рис. 6.
Він містить такі додатки
1. Етапи планування та некоректні пункти планів:
- Етап планування (оголошення із 2019 р) - Planning stage
(announcement from 2019) – дозволяє виконувати аналіз планів закупівель за
два останні роки та додатків до них із застосуванням вибірки по таких
статичних даних: % виконання планів, % планів зі змінами, параметри
виконання, % виключених планів (тих, в яких очікувана вартість «0» і по яких
не планується проведення закупівлі тощо).
- Некоректні пункти плану (опубліковані з 2019 р) – дозволяє
виконувати аналіз некоректних пунктів планів закупівель та додатків до них із
застосуванням вибірки за такими статичними даними: некоректна дата
доставлення, некоректна очікувана вартість, некоректна дата оголошення,
некоректний предмет закупівлі, відсутність КЕКВ тощо.
- Етап закупівель (всі роки) (Purchasing stage) – дозволяє виконувати
аналіз закупівель в розрізах: група товарів, тендери, лоти, організатори,
постачальники, скарги.
2. Панель керівних органів – дозволяє відстежувати тенденції у
закупівлях ієрархій організаторів та виявляти останні важливі події у
закупівлях за поточний і попередній рік.
3. Медичні закупівлі (Medical purchasing) – дозволяє виконувати аналіз
закупівель медичного обладнання, фармацевтичної продукції, засобів
особистої гігієни в різних розрізах.
4. Етап закупівель ESCO (Purchasing stage ESCO) – дозволяє
виконувати аналіз закупівель енергосервісу в різних розрізах: лоти,
організатори, учасники, скарги, статуси процедур тощо.
Приклад здійснення аналізу в цьому модулі представлено на рис. 7.
Ще одним аналітичним інструментом в сфері публічних закупівель
виступає професійний модуль аналітики (слайд 11). Це більш розширена та
складніша версія аналітики, однак, з обмеженою кількістю аккаунтів доступу.
У ній містяться зведені таблиці, індикатори ризику, програмування власних
вибірок. Додаток дозволяє виконувати аналіз закупівель у всіх наявних

розрізах: товари та всі наявні угруповання (групи, класи тощо), тендери
(відкриті, завершені, невдалі), лоти, організатори, учасники, за будь-який
обраний період по будь-якій комбінації відборів (товарів, тендерів, учасників
і т.п.). Тут можна займатись аналізом договорів закупівель, та зберігати
заклади відборів, чого немає у публічному модулі. Коли потрібно займатись
комплексним аналізом, краще та зручніше це дозволяє саме цей модуль
Медичний модуль аналітики (слайд 12) містить інформацію про медичні
закупівлі і дозволяє виконувати аналіз даних про них. Медичні закупівлі - це
процедури, які стосуються закупівель медичного обладнання, фармацевтичної
продукції, засобів особистої гігієни в різних розрізах. До даних відносяться:
довідники, інформація по тендерах, пропозиції учасників та інше. Модуль
дозволяє замовникам, керівним та правоохоронним органам аналізувати
закупівлі розпорядників коштів, знаходити проблемні місця і шляхи їх
вирішення. Учасники чи потенційні учасники зможуть оцінити ринок, ціни на
товари, замовників та конкурентів, щоб приймати в майбутньому більш
ефективні рішення.
Система ризик індикаторів також відноситься до аналітичних
інструментів (слайд 13) - допомагає швидко оцінити як окремий тендер так і
замовника на предмет ризику неефективного проведення процедури чи
обмеження конкуренції. Учасники зможуть оцінити надійність замовника,
замовники - виявити типові проблеми у своїх закупівлях, а громадяни
зрозуміти як проводять закупівлі державні установи, що надають їм послуги.
Система реагує на 35 ризик-індикаторів. (ризик скасування процедури
закупівлі, ризик, що процедура закупівлі не відбудеться, ризик оскарження,
ризик дискваліфікації учасника)
Зокрема, порушення процедури проведення торгів, відсутність
повноважень суб’єкта торгів, відсутність цифрових підписів, перевищення
строків розгляду, відсутність укладеного договору, відсутність завантажених
тендерних документів, відсутність опису предмету закупівлі, велика кількість
лотів у тендері тощо.
Всі індикатори розподіляються за типом ризиків:
проблема в умовах тендеру;
підозрілі учасники тендеру;
підозріле проведення тендеру;
підозріле виконання договору;
негативні відгуки або неякісна комунікація.
Отже, результати проведеного дослідження демонструють, що в Україні
створено моніторинговий портал DoZorro, який представляє собою
платформу, де кожен учасник може дати зворотній зв’язок державному
замовнику чи постачальнику, обговорити та оцінити умови конкретної
закупівлі, проаналізувати закупівлі окремого державного органу чи установи,

підготувати та подати офіційне звернення до контролюючих органів та багато
іншого.
Практика показує, що моніторинговий портал DoZorro має необхідні
аналітичні інструменти для виявлення порушень під час проведення тендерів,
оцінки угод та оскарження сумнівних закупівель. Вони дають можливість
здійснювати аналіз закупівель в електронній системі в режимі реального часу
та відображати інформацію про оголошені закупівлі, замовників, учасників,
скарги та укладені договори.
Перевагами ProZorro є: закупівлі за державні кошти відбуваються в
онлайн-режимі; будь-яка особа може бути віртуально присутньою на аукціоні
закупівлі; спроба провести корумпований тендер одразу отримує розголос;
система назавжди зберігає історію редагувань та дає можливість подивитися
видалені документи; процес вибору переможця є зрозумілим та публічним;
будь-який учасник торгів у режимі он-лайн може подивитися перелік компаній
учасників та подати скаргу; у систему викладається повна інформація про
товар, послугу або роботи переможця, включно з укладеним договором;
мінімальний пакет довідок при подачі пропозиції; електронний
документообіг; зручний інтерфейс для подання пропозицій; постійна
підтримка професійними кол-центрами.
Моніторинговий портал DoZorro містить: модулі аналітики, інструменти
для замовників, інструменти для дослідження руху коштів, інструменти для
дослідження учасників, інструменти судової практики. Кожен інструмент має
свої особливості та можливості. Якщо підібрати правильний сервіс можна
знайти потрібну інформацію, чи отримати бажаний результат набагато
швидше і якісніше. Водночас окремі інструменти, як свідчить практика, мають
функціональні недоліки, які необхідно досліджувати і виправляти.

