Інструкція по роботі з інструментом аналізу та рейтингування за
результатами публічних закупівель в Україні
Інструмент призначений для аналізу та визначення рейтингу галузей,
регіонів, населених пунктів та груп підприємств за метриками та низкою
ризик-факторів у сфері публічних закупівель, які були розроблені
спеціалістами ГО ГІ «Антикорупційний монітор»
Інструмент аналізу доступний за адресою:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTZiMjAzYTEtZjdlYi00YWJmLTgyMGYtMDYyYmNiOThlNjI2Iiwid
CI6IjJjMDBjZGViLWEyZWMtNGQ2Ni1hOGFjLThmN2E2ZGM4MDllNiIsImMiOjl9&pageName=ReportSecti
on25

Інструмент є складовою частиною загального інструменту бізнес-аналітики
результатів закупівель та може бути знайдений на сторінці <2 із 26 >
модулю аналітики порталу http://acm-ua.org

Сторінка 1

Важливе повідомлення: Оскільки інструмент оперує значними об`ємами
відомостей, вони можуть завантажуватись для перегляду протягом 3-5
секунд а іноді і більше, тому, звичайно, необхідно дочекатись повного
завантаження інформації.
Загальні правила користування елементами інструменту
Що необхідно знати перш за все-кожен графічний елемент що є на сторінці
інструменту можна розкрити на весь екран, в такому форматі з ним зручно
працювати та з`являється можливість отримати додаткові функції. Для цього
потрібно натиснути на піктограму, що знаходиться у верхньому правому
кутку кожного елемента та з`являється при наведенні миші на нього.

Сторінка 2

Повернення з режиму фокусування здійснюється натисканням на текст
«Назад до звіту», що з`являється у верхньому лівому кутку в режимі
фокусування.

Відбір груп підприємств для аналізу та рейтингування: відбори за
ієрархіями

Відбір здійснюється за попередньо сформованими ієрархіями або
безпосередньо за назвами груп підприємств. Наразі в інструменті
сформовано дві ієрархії: Ієрархія «Антикорупційний монітор» та Ієрархія
«Прозорро». Обидві ієрархії мають три рівня деталізації груп підприємств
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Для ієрархії «Антикорупційний монітор» сформовано пілотні ієрархії
Міністерства інфраструктури, Нафтогаза (Укргазвидобування) та Полтавської
ОДА
Наприклад, якщо необхідно отримати відомості по підприємствам
Адміністрації морських портів України що належать до водної галузі МІУ,
необхідно зробити три відбори:
1.

Увійти в режим фокусування вкладки «Керуючий орган»

2. Обрати керуючий орган «Мінінфраструктури»

3. Натиснути «Назад до звіту» та подібним образом
вкладками «Галузь» та «Підпорядкування»

зробити відбір за
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Важливе зауваження: Якщо Ви закінчили роботу із групою підприємств по
відборах, обов`язково зніміть всі фільтри, як це показано вище, або
перезавантажте сторінку аналітики

Відбори за ієрархією «Прозорро» здійснюються подібним чином

Відбір груп підприємств для аналізу та рейтингування: відбори за
регіонами, населеними пунктами, діапазонами дат або назвами
підприємств
В інструменті реалізована можливість відбору підприємств за регіонами,
діапазонами дат або безпосередньо назвами підприємств

Окремо хочемо зупинитись на технології відбору за назвами підприємств.
При натисканні «режиму фокусування» на фрагменті «Назва Замовника» Ви
Сторінка 5

можете ввести любий контекст, що присутній у назві, наприклад «трансгаз»
(обов`язково дочекайтесь завантаження всіх відомостей та зникнення
прогрес-бару)

Для того, щоб відмітити одразу декілька підприємств або всі – необхідно із
зажатою клавішею Shift на клавіатурі відмітити лівою кнопкою миші перше і
останнє підприємство

Пошук за назвою підприємства можна поєднувати з іншими пошуками (по
регіону, по населеному пункту за датами). Наприклад, необхідно відібрати всі
комунальні підприємства Донецької області. Для цього необхідно зробити
відбір за регіоном «Донец» та відібрати всі написання Донецької області, а
потім в назві замовника набрати контекст «комунальн». Підприємств при
відборі буде багато, коли їх кількість неможливо розмістити на одному екрані
– скористайтесь прокруткою, натиснувши та зажавши ліву кнопку миші до
останнього підприємства та натисканням клавіші Shift для того, щоб відмітити
всі підприємства.
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В результаті будуть відмічені всі комунальні підприємства та установи
Донецької області
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Аналіз результатів відбору або пошуку: Загальні відомості
На прикладі відбору замовників публічних закупівель–підприємств
автомобільних шляхів що належать до сфери інтересів Мінінфраструктури,
проаналізуємо стан публічних закупівель в галузі та наявність певних метрик
та ризик-факторів. Загалом сторінка по відбору «Автомобільні шляхи» ієрархії
«Антикорупційний монітор» виглядає наступним чином:

На сторінці присутні 5 блоків інформації за якими здійснюється аналіз та
рейтингування галузі або окремого підприємства а також блок аналізу
окремих тендерів на основі якого формується загальна аналітика.
В кожному блоці наявні 2 види рейтингів, які надані двома наборами зірок:
порівняння із еталонною групою підприємств, яка на суб`єктивну думку
авторів методики досягла певних успіхів та порівняння заданої групи
підприємств із середніми показниками по Україні на основі всіх проведених
закупівель за зазначений період часу. Тонка червона риска на рейтингах по
Україні позначає поточне середнє значення метрики або ризик-фактора по
всій країні.
Приклади рейтингів за блоками:
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Наступне значення рейтингів вказує, що, наприклад конкурентність в
закупівлях групи підприємств дещо краща, ніж середня по Україні, але майже
двичі поганіша ніж у еталонної групи підприємств.

В нижньої частині сторінки наявний блок аналізу окремих процедур

В «режимі фокусування» отримується можливість перегляду результатів
окремих процедур та аналітики за ними
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Отже якість результатів закупівель за метриками та ризик-факторами
«Антикорупційного монітору» оцінюються за наступними блоками:

Аналіз результатів відбору або пошуку: Блоки метрик та ризик-факторів
Блок 1. Об`єми закупівель та якість переможців публічних закупівель

Суми контрактів, грн. - всі підприємства в групі проранговані за об’ємами
закупівель, які можна подивитись у «режимі фокусування» в гістограмі «Суми
контрактів». Кожна крапка клікабельна, при натисканні на неї отримується
можливість аналізу всіх показників обраного підприємства (важливе
зауваження: після такого аналізу необхідно зняти помітку, натиснувши крапку
знову)
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Якість переможців – це середнє значення індексу «ФОКС» для всіх
переможців обраної групи замовників державних тендерів, що розраховує
наявність в переможців більш ніж 30 ризик-факторів, з методологією
обрахунку якого можна ознайомитись на сайті acm-ua.org за посиланням
«Методики розрахунків»
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Або за адресами:
http://acm-ua.org/Metodics_uo.htm
http://acm-ua.org/Metodics_uo_jr.htm
http://acm-ua.org/Metodics_fo.htm
Детально ознайомитись із якістю переможців закупівель по кожному
замовнику в групі можна в режимі фокусування на гістограмі «Розподіл в
групі»

Динаміку витрачання публічних коштів в групі можна подивитись на графіку
«Суми (грн.)+якість»
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Колір стовпчиків на графіку відображає середнє значення якості переможців,
чим колір тепліший (від зеленого до червоного), тим якість переможців
закупівель гірша. Наприклад на графіку зверху найгарніша якість переможців
була в січні та вересні 2017 року, потім за якістю йдуть лютий, квітень,
червень, березень,травень, липень і найпоганіші показники були отримані в
серпні 2017 року.
Всі графічні елементи звіту інтерактивні, тобто натисканням на кожний з них
Ви отримуєте інформацію за обраним елементом.

Блок 2. Якість закупівель (відсоток конкурентних процедур)
На відміну від інших блоків, де порівнюються певні метрики із середніми по
Україні та еталонними по групі підприємств в даному блоці якість закупівель
оцінюється за відсотком конкурентних процедур, що здійснює група
замовників
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Наявні в блоці елементи:

В режимах фокусування графіки надають можливість ознайомитись із
динамікою розподілу закупівель за процедурами в часі та за окремими
учасниками групи

Важливе зауваження до фунціоналу:
Якщо в режимі фокусування любого графічного елементу натиснути на праву
клавішу миші, то з`явиться меню
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При натисканні на нього разом із графіком з`явиться і таблиця з даними, на
основі яких сформовано графік

Розподіл конкурентних та неконкурентних процедур в групі можна побачити
на гістограмі «Розподіл в групі»
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На гістограмі можна побачити наприклад два підприємства, що зловживають
неконкурентними процедурами (червоні крапки)

Блок 3. Конкурентність
Метрика, яка вказує на середню кількість учасників в конкурентних
процедурах закупівель, її розподіл в оцінюваній групі, а також рейтинг групи
відносно середнього значення по Україні та еталоної групи підприємств.
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Сторінка 17

Розділ 4. Економія
В розділі наявні наступні метрики – динамика розподілу економії, розподіл
економії за видами, розподіл різних видів економії за учасниками групи, а
також рейтинги за метриками по Україні та за еталонною групою
підприємств.

Окремо хочемо зупинитись на аналізі тенденцій економії – на графіку
присутні два вида економії, економія по сумі (у відсотках, червоний графік),
та економія на один тендер (у відсотках, зелений графік). Якщо економії на
графіках знаходяться одне біля одного, це ідеальне розташування, яке
говорить про те, що економії коштів рівномірно розподіляються за
процедурами, якщо червона лінія значно нижче зеленої, це сигналізує про те,
що гроші практично не економляться на великих тендерах, якщо червона
лінія зверху зеленої – це означає, що економія на великих тендерах суттєва, а
на малих ситуація дещо гірша.
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Аналіз графіка економій надає нам інформацію про те, що в галузі
автомобільних доріг протягом останніх трьох місяців присутній досить
потужний позитивний тренд, пов`язаний із зрістом загальної економії та
взаємного розташування окремих її елементів.
«Розподіл в групі» надає інформацію по розподілу різних видів економії за
окремими підприємствами за якими можна визначити лідерів та аутсайдерів.
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Розділ 5. Монополізація
Монополізація, або кількість контрактів на одного переможця, дозволяє
дослідити наскільки монополізовані закупівлі та відрейтингувати цей
параметр відносно середніх значень по Україні та за еталонною групою
підприємств.

Перший графік – «Монополізація» дозволяє оцінити тренди у динаміці
монополізації та оцінити якість переможців (колір стовпчиків на графіку
відображає середнє значення якості переможців, чим колір тепліший, від
зеленого до червоного, тим якість переможців закупівель гірша)
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Всі стовпці графіка інтерактивні, при натисканні на них можна отримати
відомості саме за обраним елементом. Інші стовпці при цьому стають
блідими.
На графіку «Розподіл в групі» можна побачити інформацію про замовників,
які зловживають монополізацією закупівель у одних й тих переможців. Чим
значення вище, тим закупівлі на підприємстві більш монополізовані.
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Розділ: Детальна інформація про окремі тендери
В нижній частині сторінки наявний блок аналізу окремих процедур

В «режимі фокусування» отримується можливість перегляду результатів
окремих процедур та аналітики за ними

Інформація про кожний окремий тендер розташована у загальній таблиці у
вигляді окремого рядка та надає можливість більш детально проаналізувати
кожну процедуру.
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У складі інформації про тендер, окрім фактичних відомостей про результати
тендера,
можна
отримати
наступну
додаткову
інформацію:

- При натисканні на посилання «Подробиці» розкривається інформація з
експертизою якості закупівлі від «Антикорупційний монітор»

- При натисканні посилання «Документи» з`являється інформація про тендер
в Прозорро

Сторінка 23

- При натисканні на посилання «АКМ» виконується пошук по коду Переможця
в системі «Антикорупційний монітор». На екран видається інформація про
участь та перемоги підприємства у державних тендерах
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-При натисканні на посилання «НГ» виконується пошук за назвою переможця
на сайті «Наші гроші»

-При натисканні на посилання «Z.Пер.» виконується пошук по перемогам
підприємства в тендерах в 2008-2017 роках на сайті «Z.Закупівлі»
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-При натисканні на посилання «007.Пер.» виконується пошук за системою EData про всі платежі, що надходили до підприємства-переможця від
державного казначейства

-При натисканні на посилання «Декл.-Пер.» надається можливість
відстеження зв`язків переможця з держ.службовцями з використанням
пошуку по деклараціям чиновників
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-При натисканні на посилання «DataBot» відкриваються відомості про
керівництво, засновників підприємства, а також відомості про судові справи
переможця

Аналогічні посилання у складі рядка про тендер сформовані також і відносно
Замовника тендера.
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Як експортувати відомості з інструменту до себе?
ЕКСПОРТ ВІДОМОСТЕЙ В КЕШ, EXEL, WORD
Для того, щоб отримати можливість копіювання відомостей з таблиць нашої
аналітики до будь якої зовнішньої програми, необхідно виконати наступний
апгрейт Вашого броузера:
Для Firefox -встановити доповнення Stylish —https://addons.mozilla.org/enUS/firefox/addon/stylish/
з’явиться його кнопка на панелі.
створити новий стиль та вставити в нього наступний код:
.unselectable {
-webkit-touch-callout: auto !important;
-webkit-user-select: auto !important;
-moz-user-select: auto !important;
-ms-user-select: auto !important;
cursor: default !important;
}
зберегти його із інтуітивно зрозумілою назвою, наприклад
PowerBI_Unselectable_auto
Після цього всі відомості з таблиць можна копіювати.
Це ж розширення
для Хрома — https://chrome.google.com/…/fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe
для Опери — https://addons.opera.com/ru/extensions/details/stylish/
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