
Ефективні закупівлі в АТ «Укртранснафта»: 
інновація, автоматизація, прозорість



Передумови проекту автоматизації Укртранснафта

 Повний управлінський
контроль усіх закупівель

 Централізація закупівель і
консолідація об'ємів

 Прозорість, публічність і
безпека закупівель

 Досягнення економії
бюджетних коштів

 Автоматизація усіх
закупівельних процесів

 Прискорення процесів та
детальна аналітика усіх
закупівель

З боку Укртранснафта:
 Потреба

 Політична воля

 Чітка комунікація і реалізація

 Професіоналізм

ГЕО

 Центральний Апарат

 3 філії

 30 підрозділів

 200 користувачів

Закупівлі

 94 категорій
 1176 маршрутів узгодження
 30 типів закупівель

Можливість реалізації

неліквідів

Мета МасштабиУмови

З боку APS Smart: 
 Інноваційний продукт

 Досвід у розробці і реалізації
широкомасштабних проектів

 Професіоналізм



«ПРОТИДІЯ ЗМОВІ» 

4и рівні контролю Технічного Завдання на закупівлю

На етапі
Ініціації

Закупівель

На етапі
Відділу 

Закупівель

На  етапі

НТР

Контроль
Зовнішніми
Галузевими
Експертами

Основні точки контролю закупівель



ОПЕРАТИВНА
АНАЛІТИКА

ЗАЯВКИ

ТЕНДЕРИ
АУКЦИОНИ

КОНТРАГЕНТИ

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

РІЧНІ ПЛАНИ

ЗАКУПІВЛІ
ПРОДАЖ

Концепт рішення з управління закупівлями

Реалізація: 

3 місяця

СКЛАД



Консалтинг бізнес-процесів

Контроль "зв'язку" Заявки з Річним планом

Розгорнуто : 

Заявка + Річний План

Скорочення часу узгодження Заявок

з 2-3 тижнів до 3 днів

Навчання персоналу по усіх регіональних підрозділах

Кроки для досягнення цілей проекту

Інтеграція з системою обліку SAP

Відповідність закупівельних процесів

вимогам стандартів ISO

Інтегровано: 

Тендер + Prozorro

Мінімізація людського чинника

Автоматичне (миттєве) формування

документів з «передачею» у Prozorro

Контроль постачальників



Збір потреб

Консолідація однотипних 
позицій

Реєстрація всіх заявок на 
закупку в системі

Узгодження та контроль 
потреб

Аналітика, звітність, KPI 

Договори, 

замовлення, оплати

Автоматизація  та 
відповідність  тендерним 

умовам

Контроль оплати у 
відповідності до 
договірних умов

Електронні закупівельні 

процедури 

Тендери та аукціони 
відповідно до 

корпоративних 
стандартів

Аукціони у відповідності 
до Закону про публічні 

закупівлі

Взаємодія з PROZORRO



«ДО» та «ПІСЛЯ» автоматизації

 Недостатність контролю ЦА закупівель на місцях

 Складність з контролем закупівельних цін

 «Ручний» контроль планів закупівель

 Непрозорість закупівельних процесів

 Застарілі способи координації та взаємодії

(off-line пошта)

Повний контроль:

 закупівельних процесів,

 планів,

 цін закупівель

 Електронний документообіг

 Інтеграція з

 Може бути масштабовано на
інші підприємства

НАК «Нафтогаз України» 

без значних доопрацювань

ДО ПІСЛЯ



Ключові ефекти від впровадження проекту

КОНТРОЛЬ
БЕЗПЕКА

ПРОЗОРІСТЬ
ПУБЛІЧНІСТЬ

АВТОМАТИЗАЦІЯ
СИСТЕМНІСТЬ

ЕФЕКТИВНІСТЬ
ШВИДКІСТЬ

СТВОРЕНО ЄДИНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ



APS Smart – комплексне управління закупівлями
Комплексне закупівельне рішення «під ключ»: 

від консалтингу до впровадження, інтеграції, а також контролю результатів проекту

Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Етап 5

Регламент

Корегування 
бізнес-процесів

Потенціал 
економії

Карта цілей

КОНСАЛТИНГ НАВЧАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА 
ВПРОВАДЖЕННЯ

ІНТЕГРАЦІЯ КОНТРОЛЬ

Регламент KPI

Сертифіковані 
курси

Практичні кейси

+ + + +

та інші системи
Аналітика KPI

Управління 
постачальниками

Класифікатор

Щоквартальний 
аудит 

та корегування

Заявка

Тендер

Аукціо
н

Контра
кт

Замовл
ення

Прийм
ання



Про Компанію - розробника рішення
Команда: 55 співробітників
 професійні закупники з досвідом роботи у різних сферах бізнесу; 

 кваліфікований ІТ-персонал.

Експертиза: Трансформація і оптимізація процесів закупівель;

 аутсорсинг закупівель;

 ІТ-аутсорсинг комплексних рішень.

Продукти:

SRM APS Smart – комплексна автоматизація корпоративних закупівель

Aladdin Government: власний тендерний майданчик, I - IV рівнів акредитації PROZORRO

Aladdin AllTenders: агрегована платформа всіх державних і комерційних закупівель
України
Aladdin Bidding: інтегрований партнерський майданчик комерційних торгів RIALTO

Навчання: Професійний розвиток закупників



Мінімальні терміни
впровадження (для систем даного класу)

Готове
бІзнес-рішення

Унікальна функціональність
(світові best practice, особливості локальних ринків, 

інноваційні ідеї)

Адекватна вартість для систем
такого класу

Успішні історії впроваджень та
позитивні відгуки клієнтів

Професійна експертиза та
гарантований результат

Єдине середовище для закупівель
корпоративного, середнього бізнеса та

державного сектора

APS Smart - основні переваги



Дякую за увагу!

aps-smart.com

alltenders.ald.in.ua

+38 050 287 57 73

+38 068 944 04 27

Операційний директор Aladdin Systems,

Керівник проекту APS Smart

Яків Дудирєв




