
 

 
 

ПРОТИДІЯ ЗМОВІ НА ДЕРЖАВНИХ ТОРГАХ В УКРАЇНІ 

Онлайн навчальний майстер-клас 

8/9 листопада  2021 року 

Майстер-клас створений для того, аби навчити персонал департаменту закупівель 
українських державних підприємств про витрати та ризики змови на торгах, а також 
рекомендувати передовий досвід у сфері:   

 проєктування тендерів, таким чином, аби знизити загрозу змови на торгах; 

 ідентифікації можливих змов на торгах під час закупівель (сигнали про загрозу); та  

 того, як діяти у разі виявлення змови на торгах; а також того, 

 як Рекомандації ОЕСР застосовуюся для України та були імплементовані  «Укренерго». 
 
Кожен майстер-клас триватиме два дні та складатиметься з вранішніх та обідніх сесій. Зміст 
майстер-класу заснований на Директивах OECР та Рекомендації щодо протидії змові на торгах 
під час публічних закупівель, яка втілює у собі передові практики ОЕСР у сфері організації 
процедури державної закупівлі у спосіб, що більше сприяє конкуренції та є менш вразливим до 
таємних змов. Він містить результати Огляду процедури державних закупівель в Укренерго, 
проведений ОЕСР.  

День перший - впродовж першого дня слухачів ознайомлюватимуть з явищем змови на торгах, 
пояснюватимуть, коли ймовірність змови є найбільша, як її оцінити відповідно до 
антикорупційного законодавства та чим вона відрізняється від корупції й інших шахрайських дій.  
Антимонопольний комітет України презентуватиме власні заходи забезпечення виконання та 
інформаційно-просвітницької діяльності для боротьби проти картелів та змови на торгах 
відповідно до Конкурентного законодавства України.  Майстер-клас зосереджуватиме увагу на 
сигналах про загрозу для виявлення можливої таємної змови на торгах на основі відповідних 
розділів Директив та Рекомендації ОЕСР щодо протидії змові на торгах під час публічних 
закупівель.  Слухачів ознайомлять з випадками, які траплялися в Іспанії. Вони візьмуть участь в 
гіпотетичному практичному занятті (рольовій грі), де можна буде втілити рекомендації на 
практиці. Гіпотетичні практичні заняття проходитимуть в форматі окремих віртуальних секційних 
засідань, де учасники обговорять кожен окремий випадок в малих групах. Різні групи 
збиратимуться після цього, аби обговорити результати групового обговорення.  

День другий - другий день буде присвячений проєктуванню тендерів та імплементації 
Рекомендацій ОЕСР. Теми включатимуть огляд відповідних розділів Директив та Рекомендації 
ОЕСР щодо протидії змові на торгах під час публічних закупівель. Спеціальна увага 
приділятиметься дослідженню ринку та проектуванню тендеру з метою збільшення конкуренції 
під час процедури закупівлі.  Слухачі візьмуть участь в ще одному гіпотетичному практичному 
занятті на окремому секційному засіданні, де вони обговорять практичну сторону планування 
тендеру. Наприкінці навчання команда отримає завдання, а також буде змога поставити й 
відповісти на запитання. «Укренерго» прозвітує про досвід роботи в рамках Огляду ОЕСР, 
імплементацію Рекомендацій ОЕСР та очікувані економію.  

Майстер-клас має на меті навчити слухачів, які не є експертами у сфері конкуренції шляхом 
практичних тренувань та наведення прикладів з реального життя.  Майстер-клас буде 
інтерактивним, а слухачів заохочуватимуть до того, щоб вмикати відео та звертатися до 
експертів впродовж двох днів.  Учасникам буде видано сертифікат про участь по завершенню 
події.  

Буде забезпечений синхронний усний переклад з української мови на англійську і навпаки.  

Даний захід організовано в рамках проекту ОЕСР "Підтримка реформи енергетичного сектору в 
Україні", що фінансується урядом Норвегії. 

 

https://www.oecd.org/daf/competition/guidelinesforfightingbidrigginginpublicprocurement.htm
https://www.oecd.org/competition/fighting-bid-rigging-in-public-procurement-in-the-energy-sector-in-ukraine.htm
https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/supporting-energy-sector-reform-ukraine.htm
https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/supporting-energy-sector-reform-ukraine.htm


 

День – 1 - 8  листопада 2021 року (Київський час) 

09:15 - 09:30 Привітання та загальна схема майстер-класу 

 Марина Безрукова, Член правління Укренерго  

 Габріела Міранда, Відповідальний менеджер за Україну, ОЕСР 

                                  Олександра Вацко, Заступниця голови місії Посольства Норвегії в Україні 

09:30 – 10:00 OECD та їхня робота у сфері конкуренції 

 Антоніо Капоб’янко, Старший експерт з конкуренції, OЕСР 

Під час цієї секції ми сформуємо загальне уявлення про роботу OECD у сфері конкуренції, ознайомимося 

з Рекомендацією та Директивами щодо протидії змові на торгах під час процедури державних закупівель 

та поділимося досвідом OECD, зокрема, інформацією про національні проєкти протидії змові на торгах.  

10:00 - 10:30 Що таке змова на торгах і чому це незаконно?  

 Забіне Зігельські, Старший експерт у сфері конкуренції, ОЕСР 

Під час цієї секції розглянемо наступне: (і) поняття про змову на торгах під час державних закупівель (іі) 

витрати та ризики, пов’язані з цим; (iii) те, в який спосіб уряди цілого світу розглядають ці питання.  

10:30 - 10:50 Корупція, шахрайство та таємна змова під час державних закупівель 

 Такуя Оно, Експерт у сфері конкуренції, ОЕСР  

Впродовж цієї секції ми пояснюватимемо різницю між змовою на торгах та корупцією, те, яким чином 

вони пов”язані між собою й що з усім цим можна вдіяти.  

11:00 – 11:45 Контрольний список OECD для виявлення змови на торгах під час здійснення 
державних закупівель  

 Деспіна Пакну, Експерт з питань конкуренції, ОЕСР  

Рекомендація OECР щодо протидії змові на торгах під час державних закупівель заохочує країни до того, 
аби переконатися в тому, що посадові особи, що здійснюють закупівлю ознайомлені з ознаками, 
підозрілою поведінкою та незвичними ціновими пропозиціями, що можуть містити ознаки таємної 
змови, тому такі підозрілі дії краще ідентифікувати та розслідувати органам влади.  На цій секції ми 
ознайомимося з ознаками та схемами, які вказують на таємну змову під час тендерної процедури. 

14:00 – 15:00  Змова на торгах відповідно до конкурентного законодавства України та 
інформаційно-просвітницька діяльність Антимонопольного комітету України 

 Ольга Нечитайло, Державна уповноважена Антимонопольного комітету України  

На цій секції будуть представлені правила конкуренції України, які стосуються таємної змови під час 

державних закупівель. Презентація включатиме інформацію про повноваження у сфері проведення 

розслідувань Антимонопольним комітетом України та санкції, які можуть бути накладені на заявників, що 

беруть участь в таємній змові, а також нещодавні справи та дані про інформаційно-просвітницьку 

діяльність Антимонопольного комітету України.  

15:00 – 16:00 Гіпотетичне практичне заняття під час секційного засідання 

 OECD та учасники 

Учасники працюватимуть в малих групах та розглядатимуть гіпотетичні кейси. Вони повинні будуть 

ідентифікувати підозрілі ознаки змови на торгах та обговорити наступні кроки.  

16:00 – 17:00 Виявлення змови на торгах: досвід Іспанії 

 Хуан Мануель Контрерас та Даніель Гарсія-Зарза Мартінез (CNMC, Іспанія) 

Під час цієї секції обговорюватимуться випадки змови на торгах та їхнє виявлення в Іспанії, а також 
співробітництво агентств з питань конкуренції з органами державних закупівель та інформаційно-
просвітницькі ініціативи.  



 

 

День 2 – 9 листопада 2021 року 

09:00 – 09:45 Контрольний список OECР для планування процесу закупівлі, спрямованого на 
зниження ризиків змови на торгах 

 Забіне Зігельські, Старший експерт у сфері конкуренції (OECD) 

Існує безліч заходів, які організатори закупівель можуть вжити заради стимулювання більш ефективної 
конкуренції під час державних закупівель та зниження ризику змови на торгах. Між іншим, стратегічне 
планування публічних тендерів відіграє важливу роль у попередженні таємної змови та може підвищити 
ймовірність її виявлення.  На цій секції будуть представлені практичні рекомендації OECD, спрямовані на 
вдосконалення планування тендеру. 

09:45 – 11:00 Вдосконалення процедури підготовки тендеру та дослідження ринку з метою 
максимізації участі заявників 

 Бонні Епема, Експерт із закупівлі (The Drone B.V.) 

Добре підготовлений тендер та професійне дослідження ринку матимуть великий вплив на забезпечення 
максимальної участі заявників та оптимальних результатів тендеру для органів, що здійснюють закупівлю. 
Під час цієї секції буде представлений досвід проведення різних тендерних процедур та будуть 
проілюстровані стратегії та кроки, які можуть вдосконалити підготовку тендеру.  

11:15 - 12:30 Гіпотетичне практичне завдання секційного заняття 

 OEСР та учасники 

Учасники працюватимуть в малих групах та розглядатимуть гіпотетичні кейси. 

Вони повинні ідентифікувати кроки та заходи вдосконалення планування тендеру заради підвищення 

рівня конкуренції на тендері. 

14:00 – 15:00 Досвід «Укренерго» 

 Марина Безрукова, член правління Укренерго 

Буде представлений досвід "Укренерго" з участі в огляді закупівельних практик, проведеним ОЕСР. 

«Укренерго» поділиться висновками і рекомендаціями, які були найбільш актуальні, і проілюструє, як 

вони реалізуються і якої економії можна досягти. 

15:00 – 16:00 Завдання для команди на секційному занятті 

 OECD та учасники 

Учасники працюватимуть в командах, аби відповідати на запитання теоретичного тесту, що охоплює теми 

про які йшлося впродовж двох днів і презентуватиметься одна пропозиція для вдосконалення процесу 

закупівлі в Укренерго, щоб краще попередити чи виявити змову на торгах.   

16:15 – 16:45 Завершальне слово, запитання і відповіді 

 Усі експерти, учасники 

Короткий огляд майстер-класу та рекомендацій для майбутньої роботи, запитання та коментарі учасників.  

 
 


