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Спойлер: будь-які зміни – це в першу чергу
зміни людей. Здатність до змін визначається
бажанням, а не попереднім досвідом чи віком.

>
Від літредактора до 
ІТшника з гіроскутером. Як 
будувалася команда 
Prozorro





Як ми руйнували
друкарню та 

викорінювали дух 60-х



Prozorro 1.0 



ДП «ПРОЗОРРО» видавало газету 

«Вісник державних закупівель». В 

коридорах стояв запах фарби. 

>
Prozorro 1.0

Редактори вичитували і публікували 

оголошення про закупівлі. 

Керівник редакції не мав мобільного 

телефону (а це 2015 рік), 

спілкувався з усіма на «Ви» і, 

бажано, офіційними листами.





Революція на Майдані –
революція в ДП



ДП готується прийняти та 

супроводжувати електронну систему 

закупівель.

>
Prozorro 2.0

Волонтери займають керівні та 

ключові посади. Наприкінці 2016-го 8 

ключових членів команди (це майже 

20%) йдуть. 

Пікові навантаження на систему, 

вірус NonPetya, міграція з хмарного 

сховища Amazon в український дата-

центр, побудова комплексної системи 

захисту.





З чим зіштовхнулись?

1
На початок 2017 року в 

штаті ДП не було і 

половини необхідних

компетенцій: ані бізнес-

аналітиків, ані архітекторів, 
ані менеджерів продукту.

2
Був вибір: віддати все IT на 

аутсорс або швидко

вчитися, розвивати нові 

компетенції, залучати 
кваліфіковані кадри.

3
Країна потребувала

нової прозорої системи

закупівель. Часу довго
думати не було.

>



Prozorro 2.0 



Prozorro 2.0 



Як будували IT-команду



ПОДЗАГОЛОВОК

Аліна Вельгуш, 

провідний бізнес-аналітик

1. Знайдіть

відчайдух та 

підтримуйте

їх

Ризикнула – і «увійшла в 

IT».

Спойлер: приклад змін дуже 

заразний, особливо коли ці 

зміни відбуваються з твоїми 

колегами.



ПОДЗАГОЛОВОК

Команда розробників

2.Навчайте 

команду

Жоден зі сміливців не 

навчиться всьому сам –

вкладайте в навчання.

Що робили ми? Проводили 

короткі сфокусовані

тренінги та організовували

внутрішнє навчання.



Розвиває професійну впевненість. 

Кількамісячні курси з тестування 

повністю змінили колишніх працівниць 

кол-центру.

>
Що дає навчання?

Запускає звичку ділитися знаннями. 

Ламає стереотипи.



ПОДЗАГОЛОВОК

3.Довіряйте 

людям

Найскладніше і 

найважливіше – не 

боятися помилок.



ПОДЗАГОЛОВОК

4.Змінюйте 

робоче

середовище

Для нашого нового 

корпоративного духу краще

підходили плівки, на яких

можна писати маркерами в 

коридорах, крісла-мішки, 

мотивуючі надписи на стінах

та дверях.



ПОДЗАГОЛОВОК

5.Тімбілдінг

Ми ходимо в походи в гори, 

сплавляємося на байдарках, 

бігаємо, займаємося йогою

та зустрічаємося за 

вранішньою кавою з лідерами

думок.



З нуля збудували 
повноцінну IT-команду: 

в ній немає людини, на якій 
все тримається, і без якої 
припиниться вся робота. 



Зміни можливі, якщо

починати з людей!


