
ProZorro:  
реформа публічних 

закупівель 



Втрати в публічних закупівлях 

• В 2015 Україна зайняла 
№130 місце в рейтингу 
сприйняття коррупції 
Transparency International 

• Ми оцінюємо втрати від 
коррупції та обмеженої 
конкуренції в мінімум UAH 
50 млрд. на рік (20% від 
бюджету публічних 
закупівель) 



Наші принципи 

• Прозорість (всі бачать все) 

• Максимальне залучення учасників торгів 

• Конкуренція між майданчиками  

• Обов’язковий аукціон для зменшення ціни 

• Відкритий код, доступний для аудиту 

• Командна робота (Agile groups) 

ProZorro – державна ЦБД, де проходять транзакції та 
зберігається вся інформація + приватні/державні 

майданчики, що надають доступ 



Трикутник співпраці 

Приватні 
майданчики 

ГРОМАДЯНСЬКЕ 
СУСПІЛЬСТВО: 
моніторинг та 

контроль 

ДЕРЖАВА:  
правила, 

зберігання даних. 
профессіоналізація 

БІЗНЕС:  
залучення 

постачальників, 
клієнтська 
підтримка 



Історія ProZorro 

Березень 2014 
Об’єднання 
волонтерів 

Кві-Тра 2014 
Перший концепт – 
що треба робити 

Серпень, 2014 
ЄБРР та 
перегляд 
концепту 

Лютий, 2015 
розробка MVP 
та запуск – 
перший тендер 
МінЮст 

Вересень, 2014 
Фінальний 
концепт, угоди із 
майданчиками 

Березень, 2015 
Волонтери 
переходять в 
уряд 

Червень, 
2015 
Перші кошти 
від донорів 

Травень, 2015 
Пілот для МО 
та 
допорогових 
закупівель 

Грудень, 2015 
Новий закон 
«Про публічні 
закупівлі» 

Квітень, 2016 
Закон набрав 
чинності 
ProZorro 2.0 



104 тис 
тендерів 

34 млрд.грн 
оголошених 

тендерів 

5.8 тис 
закупівель

ників 

17.5 тис 
постачал

ьників 

~13%  
економія на 
завершених 
процедурах 

2.81  
середня 
кількість 
учасників  

Перший рік: результати 



Перші результати після введення Закону в дію* 

* з 1.04 по 30.05  ** з них 12.0 млрд.грн – одна технічна процедура УкрТрансГазу 

3 500 замовників оголосили в ProZorro 28 580 процедур 

1 095  
процедури - 

відкриті торги з 
очікуваною 

вартістю 
 

2.6 
млрд.грн 

119 
переговорних 

процедур з 
очікуваною 

вартістю 
  

12.2** 
млрд.грн 

25 711 
допорогових 

закупівель 
з  очікуваною 

вартістю 
  

2.7 
млрд.грн 

середня економія 
по закупівлях, де 

вже проведені 
аукціони та 

отримані фінальні 
пропозиції 

14% 



Вся інформація доступна кожному 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Публічний модуль бізнес-аналітики (BI) надає всю 
інформацію в зручному вигляді 



Ризик менеджмент – як оцінювати тендери 

НЕАКТИВНИЙ АУКЦІОН 



Ризик менеджмент – як оцінювати тендери 

АКТИВНИЙ АУКЦІОН 



Ризик менеджмент – як оцінювати тендери 

РЕКОРДНИЙ АУКЦІОН – 24 учасники (LED лампи) 



Визначення пріоритетності моніторингу 



База даних типових специфікацій 



Реєстрація на онлайн-курс 



Наші партнери 


