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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерська робота обумовлена тим, що в ринковій економіці 

держава не володіє більш ефективним та дієвим інструментарієм 

регулювання, який спроможний збалансувати інтереси всіх економічних 

суб’єктів, ніж система здійснення державних закупівель, тому завдання 

щодо електронного забезпечення сфери здійснення державних закупівель в 

умовах інституційних змін викликане процесами інформатизації світової 

економіки. Виходячи з цієї аксіоми, стає очевидним, що найбільш 

ефективним та інноваційним інститутом, який здатний забезпечити 

функціональне відтворення конкурентних механізмів у державному секторі 

та вирішити соціально-економічні питання, стає єдиний електронний 

простір сфери здійснення державних закупівель. Він має бути 

якнайшвидше сформований у вітчизняній сфері державних закупівель як 

гарант еволюційного розвитку сфери розміщення та виконання державного 

замовлення. У цьому зв’язку дослідження, присвячені    здійсненню 

державних закупівель шляхом електронного забезпечення є актуальними і 

мають значну наукову та прикладну цінність. 
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ВСТУП  

 

Актуальність теми. Вирішення задач інноваційного та 

конкурентоспроможного розвитку економіки України потребує від державного 

управління створення нових модернізованих стратегій розвитку, побудованих 

на засадах використання новітніх електронних технологій. 

Сфера здійснення державних закупівель є однією із найважливіших 

компонентів фінансово-бюджетної системи країни. Від інституційної 

ефективності організації сфери здійснення державних закупівель залежить 

створення умов для конкурентоспроможного процесу інтеграції вітчизняної 

економіки у світові економічні процеси. Відомо, що у ринковій економіці 

держава не володіє більш ефективним та дієвим інструментарієм регулювання, 

який спроможний збалансувати інтереси всіх економічних суб’єктів, ніж 

система здійснення державних закупівель, тому постановка завдання 

електронного забезпечення сфери здійснення державних закупівель в умовах 

інституційних змін викликана процесами інформатизації світової економіки. 

Сфера здійснення державних закупівель є дієвим механізмом організації 

конкурентоспроможного економічного середовища, ефективною системою 

взаємодії приватного і державного секторів вітчизняної економіки, потужним 

інструментом вирішення найбільш гострих соціальних питань, таких як: 

забезпечення населення медикаментами, будівництво об’єктів соціальної 

інфраструктури, гарантом фінансування пенсійних програм, фінансування 

оборонного комплексу країни, підтримкою програм розвитку культури та 

мистецтва, підтримкою та фінансуванням природозахисних державних заходів. 

 Розробці теоретичних питань державно-регулятивних та 

комунікативних аспектів впливу сучасних інформаційних технологій на 

політичні та економічні процеси, які відбуваються у сфері здійснення 

державних закупівель присвячені дослідження наступних зарубіжних учених: 

Г. Ласвела, С. Малкорні, У. Липпмана, П. Лазарфельда, Р. Мертона, Г. Мак-

Люена,  Р. Фірен. 
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Серед українських науковців аспектами функціонування механізму 

електронних державних закупівель, та питаннями електронного забезпечення 

вітчизняної сфери здійснення державних закупівель займаються 

О. О. Підмогильний, А. О. Олефір, П. С. Клімушин, О.І. Шалева, І. С. Куспляк, 

Ю. Г. Машкаров, О. В. Орлов, В. В. Зубар, С. А. Демкова, І. Б. Коліушко, 

І. В. Клименко, С. А. Чукут. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження  

є аналіз електронного забезпечення сфери здійснення державних закупівель в 

Україні. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

- обґрунтувати застосування методичних підходів до електронного 

забезпечення сфери здійснення державних закупівель; 

- визначити особливості системи державного регулювання 

інформаційного забезпечення сфери здійснення державних закупівель; 

- проаналізувати сучасний стан та тенденції державного регулювання 

закупівельної діяльності в Україні, узагальнити вітчизняний та зарубіжний 

досвід державного регулювання сфери здійснення державних закупівель; 

Об’єктом дослідження є державне регулювання сфери здійснення 

державних закупівель. 

Предметом дослідження є електронне забезпечення сфери здійснення 

державних закупівель в Україні. 

Методи дослідження. Для реалізації мети і завдань дослідження було 

застосовано комплекс загальнонаукових принципів, підходів і методів. 

Основними пізнавальними методами виступили: 

- історично-логічний метод, за допомогою якого досліджено генезис 

виникнення, формування та розвитку інституту державних електронних 

закупівель; 

- монографічний метод, було використано в процесі дослідження аспектів 

державного регулювання систем державних електронних закупівель в окремих 

країнах;  
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- діалектичний метод, застосування якого було зумовлено 

необхідністю аналізу та узагальнення окремих аспектів наукового пізнання, що 

розглядає еволюцію наукових поглядів на природу інституту державних 

закупівель в національній економіці, виявленню недосконалості в системі 

методичних підходів, які існують у вітчизняні науці щодо визначення критеріїв 

оцінки готовності регіонів України до впровадження електронного 

забезпечення сфери здійснення державних закупівель. У рамках цього методу 

використано: принцип логічного узагальнення для визначення шляхів 

впровадження електронного забезпечення сфери здійснення державних 

закупівель; 

Інформаційно-фактологічною базою дослідження є: закони України, 

укази Президента України, нормативні акти Кабінету Міністрів України, 

аналітичні матеріали Міністерства фінансів України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, звітно-аналітична інформація 

Державної служби статистики України. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий 

результат полягає в аналізі процесу електронного забезпечення сфери 

здійснення державних закупівель в Україні. 

Основний науковий результат дисертаційного дослідження 

розкривається у положеннях наукової новизни:  

удосконалено: 

- інструментарій застосування електронного забезпечення сфери 

здійснення державних закупівель шляхом формування підходів до розвитку 

системи освіти на засадах професіоналізації державного управління, що 

реалізується за такими принципами: підвищення рівня компетенції 

державних службовців, формування довгострокових (стратегічних) 

орієнтирів цілісної системи вищої освіти та системи підвищення 

кваліфікації, а також системи удосконалення знань фахівців сфери 

здійснення державних закупівель за допомогою новітніх навчальних 
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програм та використання сучасних методів стратегічного, інноваційного та 

соціального менеджменту; 

дістали подальшого розвитку:  

- застосування структурно-функціонального підходу до аналізу 

тенденцій державного регулювання закупівельної діяльності, який на відміну 

від інших підходів дозволив оцінити вплив конкретно-історичних і соціально-

політичних чинників на перспективи розвитку системи державних електронних 

закупівель та визначити економічну ефективність з виділенням макро- та 

мікрофакторів впливу на сферу здійснення державних закупівель, які 

обумовлюють способи її організації та інституційну структуру; 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

і розробці практичних рекомендацій, щодо електронного забезпечення сфери 

здійснення державних закупівель в Україні, як важливого фактору створення 

дієвого механізму забезпечення сталого розвитку країни. 

Основні ідеї та висновки дослідження сформовано у конкретних 

положеннях, методиках та рекомендаціях. Вони можуть бути використані у 

практичній діяльності державними органами управління, органами місцевої 

влади та самоврядування, підприємствами, громадськими організаціями. 

 Апробація результатів дослідження. Основні результати цього 

дослідження набули висвітлення в наукових публікаціях автора й апробовані 

на Міжнародній науково-практичній  онлайн-конференції: «Державне 

управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» (Харків, 2018)  

Структура дисертації. Магістерська робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ 

ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

 

1.1. Методичні підходи до електронного забезпечення сфери 

здійснення державних закупівель 

 

У сучасних умовах розвитку економіки України одним з найважливіших 

стратегічних питань є побудова ефективної системи державних закупівель, що 

дозволить державі конструктивно і раціонально керувати фінансовою 

складовою економіки, де сфера здійснення державних закупівель виступає не 

тільки в якості механізму забезпечення державних та регіональних потреб, але 

є одним з основних державних регуляторів, який дозволяє стимулювати 

розвиток пріоритетних галузей економіки, розвивати інноваційну сферу та 

приватний бізнес. 

Здійснення державного замовлення на поставку товарів, виконання робіт, 

надання послуг є складним і масштабним процесом. На ефективність 

здійснення державних замовлень впливає безліч факторів, серед яких є 

кон’юнктура ринків, особливості умов і структури закупівель, макроекономічні 

та політичні процеси. Під ефективністю здійснення державних закупівель 

науковці мають на увазі різницю між отриманим результатом і витратами на 

досягнення результату. Відповідно такому підходу, при розрахунку 

економічної ефективності необхідно співвідносити економічний ефект від 

здійснення державного замовлення з матеріальними витратами, понесеними на 

досягнення отриманого економічного ефекту. Для оцінки ефективності 

закупівель необхідно використовувати цілий комплекс показників, підходів і 

методик, які дозволяють отримати об’єктивну оцінку ефективності проведення 

державних закупівель. 
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В даний час у вітчизняній і зарубіжній науковій та методичній літературі 

розроблено достатню кількість різноманітних теоретичних підходів та методик 

щодо оцінювання ефективності продуктивних результатів функціонування 

різних сфер економіки, а саме: оцінювання за критеріями економічності, 

продуктивності використовуваних ресурсів, за критеріями результативності 

витрат [24]; оцінювання за методом результативності витрат і вигід,  

з урахуванням зовнішніх ефектів і фактора часу, метод оцінювання  

з урахуванням ризиків і невизначеності, із застосуванням аналізу типу, умов  

і повноти контрактації витрат тощо. Для отримання оцінки ефективності 

закупівельної діяльності зарубіжні автори пропонують використовувати 

критерії вимог, які відрізняються в залежності від того, за які кошти 

проводяться закупівлі. 

Таблиця  

Критерії вимог до проведення закупівельної діяльності 

Вимоги до проведення державної 

закупівельної діяльності 

Вимоги до проведення приватної 

закупівельної діяльності 

value for money (ціна – якість); 

 

забезпечення безперервних поставок 

необхідної продукції 

відповідність продукції запитам споживачів 

при одночасній оцінці розумності таких 

запитів 

зниження витрат на зберігання і управління 

запасами продукції 

 

забезпечення найкращих умов закупівлі підвищення якості продукції,  

що закуповується 

дотримання принципів прозорості 

закупівель, вибору надійного  

і кваліфікованого постачальника 

пошук компетентних постачальників; 

 

досягнення в ході закупівель розвитку 

соціальних, економічних, екологічних сфер 

країни 

прагнення до закупівель стандартної 

продукції 

 зниження загальних витрат на процес 

закупівлі; 

 

 

 поліпшення конкурентоспроможності 

 

Відповідно до вищенаведених вимог виділяються критерії оцінки 

комерційних електронних закупівель, та розробляють методики оцінки  
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їх ефективності, а саме: ступінь задоволеності замовників, сума збитків  

від поставок неякісної продукції, число помилкових поставок, надійність 

доставки, інше [84]. 

Для діагностування вітчизняної сфери здійснення державних закупівель 

використовуються «Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності 

конкурсів на здійснення державних замовлень на поставки товарів  

для державних потреб» затвердженні Наказом Міністерства економіки України 

№ 742 від 24.06.2010р., які ґрунтуються на даних, одержаних у рамках системи 

державного статистичного спостереження і передбачають розрахунок 

показників абсолютного і відносного ефекту шляхом порівняння цін, 

отриманих в ході окремо взятого конкурсу із середньоринковими (або раніше 

отриманими) цінами [44]. Агреговані показники ефективності також зазвичай 

обчислюють виходячи з даних державного статистичного спостереження. 

Економічний ефект від здійснення державного замовлення може 

виражатися [20]: 

- у прямій економії бюджетних коштів (зниження ціни здійснення 

державного замовлення щодо передбаченого ліміту фінансування); 

- у придбанні продукції з більш високою якістю; 

- у придбанні продукції на інших більш вигідних умовах (скорочення 

термінів постачання, оплата без авансу, більш тривалий термін гарантійного 

обслуговування, додаткові сервіси тощо); 

- у придбанні продукції з більш низькою вартістю володіння за весь 

період служби продукції (з урахуванням витрат на утилізацію); 

- у будь-яких супутніх ефектах (підтримка окремих видів 

постачальників в особі установ кримінально-виправної системи і підприємств 

товариств інвалідів; зниження корупції; підвищення відкритості ринків; 

-  поліпшення репутації України. 

Останню групу ефектів слід сприймати як ефект від функціонування 

системи державних закупівель в цілому, а не тільки від здійснення того чи 
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іншого замовлення. Витрати, понесені на досягнення даного економічного 

ефекту, можуть виражатися [20]: 

- у трудовитратах на виконання процедур здійснення замовлень; 

у матеріальних витратах на виконання процедур закупівель (консультаційні 

послуги; витратні матеріали); 

- розмірі витрат на поштові та кур’єрські послуги, оснащення робочих місць 

і оренду додаткових приміщень тощо;  

- у витратах на забезпечення роботи інфраструктури системи здійснення 

замовлень (офіційні сайти і видання; навчання службовців тощо). 

Розрахувати більшість з вищевказаних показників у рамках існуючої 

системи обліку та статистичного спостереження в цілому для системи 

здійснення замовлень практично неможливо. Єдиний показник, який можна 

розрахувати, це величина економії бюджетних коштів. 

У світовій літературі загальновизначеними принципами ефективного 

здійснення державного замовлення вважаються принципи [28]: 

- економічної ефективності; 

-  конкуренції; 

-  розумної відкритості; 

-  справедливого ставлення до всіх постачальників; 

-  використання процедур відкритого конкурентного здійснення замовлень 

(в основному – торгів, конкурсів, тендерів); 

- в порядку, який чітко регламентується нормативно-правовими актами. 

Реалізація даних підходів сама по собі дозволить значною мірою 

отримувати позитивні ефекти і понизити кількість помилок. 

Необхідно погодитися із К. Ю. Хусановою, яка вважає, що на 

сьогоднішні функціонування системи державних закупівель не забезпечене 

належним науково-методичним обґрунтуванням. Якщо правова основа 

механізму ринку державних закупівель нині в Україні динамічно розвивається, 

змінюється та постійно вдосконалюється, то науково-теоретичне та 
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методологічне обґрунтування одного з найбільших товарних ринків у державі, 

а саме ринку державних закупівель, практично відсутні [33]. 

Вважаться, що від ефективності роботи державного замовлення залежить 

успішність функціонування державного сектору в цілому, а визначення 

поняття «ефективності» в рамках системи освоєння державних фінансів  

є фундаментальним чинником для розробки методики оцінки ефективності 

державних закупівель, тому що справедлива модель оцінки сприятиме 

розвитку державних закупівель, що, у свою чергу, має ключове значення  

для розвитку господарської системи [26].  

Л. І. Якобсон пише, що критерії ефективності визначаються на підставі 

чинних законодавчих та інших нормативно-правових документів, що 

регулюють ту сферу діяльності, в якій аналізується ефективність, та на основі 

загальноприйнятих наукових норм, якими керується суб’єкт дослідження [24]. 

М. Ліндерс вважає, що ефективність – це досягнення цілей 

функціонування тієї чи іншої системи, тобто отримання результату, який 

оцінюється шляхом зіставлення досягнутого стану з бажаним на засадах 

розуміння, що отриманий результат (ефект) може бути як позитивним, так і 

негативним, тому ефективність в загальному розумінні являє собою 

співвідношення отриманого результату до витрат на його досягнення [11]. 

Далі М. Ліндерс розвиває тезу про ефективність, та характеризує її як 

найважливіший параметр, який визначає результати діяльності будь-якого 

господарюючого суб’єкта. Про економічну ефективність державних закупівель 

М. Ліндерс пише, що її необхідно розглядати як інтегральний показник 

ефективності на різних рівнях даної системи, як синергетичний результат 

взаємодії всіх інститутів і механізмів даної системи, на засадах оптимального 

розподілу державою наявних ресурсів для максимального задоволення 

суспільних потреб, тобто ефективність державних закупівель виступає в якості 

одного з найважливіших показників так званого «широкого поняття 

ефективності» держави [114]. 
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К. Хартлей пише, що крім критеріїв оцінки, важливе значення відіграє 

формування системи принципів оцінки ефективності, як необхідний фактор 

розробки оптимальної методики оцінки, якими є [270]: оцінка соціальної 

(суспільної) значущості; порівнянність показників; бюджетна ефективність,  

що припускає оптимізацію витрат і доходів бюджету; часовий фактор,  

що дозволяє оцінити ефекти з урахуванням мінімізації розривів у часі. 

В результаті аналізу наукової літератури було виявлено основні 

принципи визначення оцінки ефективності, які зазначені у таблиці . 

Таблиця  

Принципи визначення оцінки ефективності 

Принцип 

науковості 

застосування наукових методів, таких 

як аналіз, синтез, класифікація 

дозволяє досягти більшої 

повноти інформації про 

досліджуваний об'єкт 

Принцип 

системності 

передбачає аналіз всіх можливих 

факторів впливу на об’єкт 

забезпечує взаємозв’язок між 

існуючими методиками 

Принцип 

об’єктивності 

передбачає визначення найбільш 

підходящого методу, який враховує 

недоліки інших методів 

дозволяє більш детально 

розглянути досліджуваний 

об’єкт 

Принцип 

незалежності 

передбачає відстороненість від впливу 

зацікавлених осіб 

дозволяє надати об’єктивну 

оцінку 

Принцип 

гласності 

передбачає інформаційну доступність надає відкритий доступ до 

результатів оцінки 

 

Світова спільнота вважає за необхідне контролювати дії своїх урядів, 

тому в розвинутих країнах дуже активно проходить процеси створення 

міжнародних організацій мета яких контроль та підтримка національних урядів 

в сфері державного регулювання та економічного розвитку. 

Існує ряд міжнародних організацій, які здійснюють постійну практику 

аналізу ефективності організації систем державних закупівель, та мають свої 

унікальні методології проведення моніторингу. Такими організаціями є:  

Організація економічного співтовариства та розвитку (Organization for 

Economic Cooperation and Development - (далі OECD)); Міжнародна мережа 

державних закупівель (Public Procurement Network (далі PPN)); Всесвітній банк 
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(The World Bank); Європейський банк реконструкції та розвитку (European 

Bank for Reconstruction and Development (далі EBRD)); Корпорація International 

Data Corporation (далі IDC). 

Основними закупівлями вважають ті, що охоплюють стратегічні питання, 

несуть у собі функції моніторингу, внутрішньої координації та мають 

державно-регулятивний характер. Допоміжні закупівлі – це ті, що виконують 

функції розвитку (послуги), покращення професійних навичок, виконують 

інформаційні завдання [27]. 

З метою аналізу ефективності функціонування національних 

закупівельних країни ЄС використовують методики, розроблені й апробовані 

OECD, IDC, PPN, The World Bank, EBRD. 

 Так, у процесі моніторингу The World Bank та OECD використовують 

Методологію оцінки закупівельних систем (Methodology for Assessing 

Procurement Systems (далі MAPS)), яка спрямована на оцінювання 

національних закупівельних систем, та механізму проведення державних 

закупівель на місцевому рівні [46]. Для моніторингу було розроблено два типи 

показників, а саме: базові індикатори (the Base-Line Indicators (далі BLI), та 

індикатори відповідності (the Compliance / Performance Indicators (далі CPI)). 

Базові індикатори оцінюють в цілому відповідність наявної системи 

міжнародним стандартам, і ґрунтуються на обстеженні наступних чотирьох 

напрямків [13]: 

1. Законодавче та нормативне регулювання (Legislative and Regulatory 

Framework); 

2. Інституційні основи і якість управління (Institutional Framework and 

Management Capacity); 

3. Закупівельна діяльність і ринкова практика (Procurement Operations 

and Market Practices); 

4. Цілісність і прозорість закупівельної системи (Integrity and 

Transparency of the Public Procurement System). 
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Кожен напрямок має власний ряд індикаторів першого і другого рівня. 

Вагомими в оцінці систем державних закупівель, на думку експертів OECD 

вважаються наступні [33]: 

1. Нормативно-правова основа системи державних закупівель, 

узгодженні стандарти та зобов’язання:  

- сфера застосування та охоплення законодавчої та нормативної бази; 

- методи закупівель; 

- інформаційне забезпечення і обмеженість строків; 

- правила участі; 

- конкурсна документація та технічні вимоги; 

- оцінка заявок та критерії визначення переможців; 

- подача заявок, організація та проведення торгів; 

- оскарження результатів і процедур. 

2. Підзаконні акти та документація: 

- наявність типової документації контрактів для закупівель товарів, 

робіт і послуг; 

- документи для попередньої кваліфікації процедури; 

- процедури укладення контрактів на закупівлю послуг, в якій 

технічний потенціал є ключовим критерієм; 

- наявність керівництва для користувачів і методичних рекомендацій 

для державних замовників; 

Індикативні критерії узгодження показують як працює система. Вони 

більш тісно пов’язані із застосуванням положень законодавства  

та з переважаючими практиками закупівель в країні, та дають оцінку ризиків, 

оцінку якості процедур, відсоток відповідності результату очікуванням [133]. 

The World Bank застосовує описану вище методологію з метою оцінки 

систем державного управління сферою державних закупівель в країнах, 

кредитором яких він є. Результати моніторингу використовуються для 

діагностування поточного стану систем державних закупівель, та внесення 

пропозицій з усунення проблемних питань. 
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 ЄБРР розроблено систему оцінки ефективності системи державних 

закупівель. Модель проведення оцінки включає наступні ключові показники: 

визначення передової світової практики, розробку критеріїв оцінки, складання 

запитальників на основі критеріїв, переведення запитальників в площину 

числових даних, нарахування балів і оцінку. Критерії оцінки засновані на тому, 

що головна функція законодавства полягає у встановленні мінімальних 

стандартів стосовно до державних закупівель, а не на забезпечення 

безперешкодної міжнародної торгівлі або економії державних коштів. 

Методологія оцінки закупівельних систем за ЄБРР здійснює оцінку 

ефективності правового режиму державних закупівель за наступними 

показниками [52]: 

Критерії показників правової ефективності:  

- підзвітність витрачання коштів у державному секторі; 

- забезпечення відкритості в ході процесу закупівель; 

- сумлінна конкуренція; 

- економія витрат; 

- сприяння ефективності державних контрактів; 

- пропорційність; 

- стабільність; 

- гнучкість; 

- доступність; 

- мобільність, ціна; 

- визначеність; 

- облік умов діяльності. 

Вищенаведені методики вважаються найпрогресивнішими у світовій 

методології. Україна може використовувати їх для оцінки поточного стану 

ефективності системи держзакупівель. Але для країни у реаліях сьогодення 

постала потреба переводити систему державного замовлення у площину 

використання інформаційних технологій, тому актуальним є тестування 
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регіонів країни на готовність переходу до переведення бізнесу в мережу 

Інтернет. 

В результаті аналізу вітчизняної наукової літератури, виявлено,  

що в Україні відсутні науково розроблені методики оцінювання ступеня 

готовності регіонів до переходу бізнес-процесів у площину електронних 

технологій. Загальновідомо, що перехід державного сектора закупівель у 

площину використання інформаційних технологій прискорить суцільний 

розвиток електронно забезпеченої торгівельної діяльності. 

З вищесказаного випливає, що існує потреба у розробці методики оцінки 

готовності регіонів країни до переходу приватного сектора, та державних 

підприємств до суцільного використання принципів електронної торгівлі. 

Моніторинг, який надасть інформацію про стан підготовленості регіонів 

країни до електронного забезпечення закупівельних механізмів допоможе 

обрати оптимальний шлях подальшої модернізації економіки. 

У питаннях практичної реалізації електронного забезпечення державної 

закупівельної діяльності в міжнародній практиці накопичений великий досвід. 

Теоретичне його осмислення потребує вивчення впливу електронно 

забезпеченого сектора економіки на суб’єкти економічної діяльності, зовнішнє 

середовище, державні органи, бізнес-процеси, процеси, які відбуваються  

у державному секторі закупівельної діяльності. 

Завдання запланованого дослідження полягає в тому, що оцінка будь-

якого параметра складається на основі детального вивчення кожного елемента 

сукупності зовнішнього середовища та дослідження складових майбутньої 

електронно-торгівельної системи (далі – ЕТС), з якою ці елементи будуть 

взаємодіяти. 

Аналіз існуючих методик, дозволить визначити характерні моменти 

такого роду оцінок і сформувати нові методичні підходи до оцінки готовності 

регіонів України до переходу процесів торгівлі в площину електронних 

технологій. Одним з основних і найбільш складних питань є розробка 

методики оцінки різних характеристик об’єкта дослідження, а також вибору 
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критеріїв, згідно з якими об’єкт буде досліджуватися. Необхідно відмітити,  

що методики оцінки різних об’єктів, що є основою інформаційних систем  

в цілому, широко відображені в дослідженнях об’єктів і систем на основі 

геоінформаційних систем. Геоінформаційні системи (далі ГІС) є просторовими 

інформаційними системами, призначеними для роботи з інформацією  

про об’єкти і явища, для яких велике значення мають їх положення, форма, 

розміри, взаєморозташування по відношенню до інших об’єктів і явищ.  

Ці об’єкти мають прив’язку в просторі, вони прив’язані до деякої системи 

координат, можливо умовною [56]. 

В. Д. Шипулін пише, що оскільки цей факт використовується системою 

для організації даних у просторі, то ГІС можна характеризувати як систему,  

що оперує просторово прив’язаними даними. Ця система оперує також даними 

непросторового характеру (тексти, таблиці), але ці дані обов’язково пов’язані  

з об’єктами, що мають просторову прив’язку. На відміну від інших типів 

інструментів, ГІС базується на інформації, що прив’язана до координат 

об’єктів, і дозволяє представити її в графічному вигляді для інтерпретації та 

прийняття рішень [16]. 

В. П. Савіних вважає, що геоінформаційні технології можна розглядати 

як систему, що складається з трьох компонентів: просторові дані, апаратно-

програмні інструменти, завдання, яке вирішується за допомогою ГІС. Важливо, 

щоб масштаби вирішуваних завдань відповідали кількості та якості 

просторових даних і можливостям апаратно-програмних засобів. Стандартно 

такі методики базуються на ідеї створення універсального «шаблону» для 

вирішення різних прикладних задач [19]. 

 Оцінка рекреаційного потенціалу являє собою складний дослідницький 

процес, що відображає відношення між «суб’єктом» і «об’єктом", тобто між 

людиною і елементами навколишнього його природного середовища,  

або середовища в цілому, а також відображення зв’язку між взаємодіючими 

об’єктами. Оцінка рекреаційного потенціалу території заснована  

на послідовному аналізі характеристик всіх її елементів. Для розрахунку 
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різнорідних показників обчислюються інтегральні синтетичні характеристики, 

щоб на основі всього комплексу доступних показників оцінити 

перспективність обраного регіону. Для цих цілей використовується методика 

В.П. Савиних, суть якої полягає в нормуванні вихідних показників регіону [92]. 

Сумарні значення оціночних характеристик, як синтетичний показник, 

фіксує відхилення від найкращих чи найгірших характеристик. Таким чином, 

методика рекреаційного районування буде мати наступний алгоритм: кожна з 

рекреаційних областей ділиться на сектори, для кожного з яких визначається 

значення критерію (наприклад, кількісної складової підприємств доступних 

для моніторингу). На основі розподілу отриманих результатів розробляється 

шкала оцінювання. Суть алгоритму така: всі територіальні одиниці 

характеризуються набором показників, які, перш за все, слід визначити 

найкращі (або найгірші) для кожного показника оцінні значення. Таке 

нормування дає можливість порівняти дані між собою зі змістовних позицій  

і висловити відхилення всієї системи показників від найкращих чи найгірших 

оціночних значень. Таке нормування, крім того, дозволяє встановити кількісні 

співвідношення між значеннями оціночних характеристик для вихідних 

територіальних одиниць [92]. 

А. С. Бабанін і А. В. Любич при визначенні ефективності державного 

регулювання суспільних відносин у сфері господарської діяльності,  

що здійснюється електронними засобами, вважають, що необхідно оцінити 

характер і спрямованість економічних відносин, що виникають у процесі 

використання інформаційних технологій [6]. 

Науковці виділяють наступні фактори, що визначають активність 

електронного ринкового простору [6]: 

- інфраструктура взаємодії, яка впливає на форму проведення 

економічної активності; 

-  ринковий простір, механізми якого залежать від інфраструктури 

взаємодії; 
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- трансакційні механізми, які залежать від використаних 

господарюючими суб’єктами засобів комунікацій; 

-  способи доставки товару. 

Для визначення критеріїв оцінки готовності господарюючих суб’єктів 

до участі в ЕТС, в рамках існуючих умов зовнішнього середовища, 

пропонується використати послідовність проведення дослідження, яка 

наведена на рисунку 1.1. 

Оцінити стан розвитку основних елементів ЕТС у регіоні можливо після 

аналізу готовності потенційних ключових учасників системи, а саме: 

промислових підприємств, сільгосптоваровиробників та суб’єкти малого 

підприємництва, що включають юридичних і фізичних осіб, а також платіжної 

системи. 

Оцінити сучасний стан розвитку основних елементів ЕТС, а також 

рівень готовності суб’єктів ринку до переходу у площину електронних бізнес-

процесів стає можливим, після з’ясування готовності потенційних ключових 

учасників системи. Виходячи із запропонованої технології дослідження рівня 

готовності регіонів до формування та розвитку ЕТС, можна представити 

розгорнутий алгоритм комплексної оцінки готовності регіону та розрахунку 

Кожен з наведених етапів методики потребує уточнення, для цього 

необхідно розглянути кожен з них, а також провести розрахунки показників 

стану окремих регіонів відповідно до запропонованої методики. Для цього 

пропонується провести дослідження підприємств (як основних користувачів 

системи державних електронних закупівель в перспективі) на предмет 

відповідності їх виробничих та технічних можливостей. 

 Таблиця  

Алгоритм комплексної оцінки готовності регіону та розрахунку 

економічної ефективності формування системи електронних торгів  

Етап Назва етапу Очікуваний результат 

1. Загальна оцінка стану 

регіону 

загальний аналіз діяльності суб’єктів регіону, що 

господарюють  
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2.  

Визначення оцінки 

готовності суб’єктів, 

що ведуть 

господарську 

діяльність в регіоні до 

формування ЕТС 

визначення критеріїв оцінки готовності суб’єктів регіону, 

що господарюють 

визначення способів оцінки визначення критеріїв 

проведення анкетування господарюючих суб’єктів 

обробка результатів анкетування 

3. Визначення оцінки 

рівня готовності 

ринку регіону до 

формування ЕТС 

аналіз ринку регіону: оцінка ємності і динаміки розвитку 

визначення критеріїв оцінки готовності ринку 

оцінка критеріїв готовності ринку 

оцінка результатів дослідження ринку 

4. Оцінка готовності 

регіону до 

формування ЕТС 

визначення критеріїв оцінки готовності регіону 

зіставлення результатів оцінки готовності господарюючих 

суб’єктів і готовності ринку до формування системи 

електронних торгів 

5.  

Розрахунок 

економічної 

ефективності 

формування ЕТС 

виявлення зв'язку між випадковими змінними; 

оцінка тісноти зв'язку - ступінь пов’язаності між ознаками 

визначення напрямку і встановлення форми зв’язку між 

ознаками 

вивчення залежності між змінними складовими 

розрахунок критичної маси користувачів ЕТС 

6. Оцінка зовнішнього 

середовища (за ЄБРР) 

визначення рівня нормативно-правового регулювання 

процесів торгівлі в мережі Інтернет, оцінка готовності 

місцевих органів влади до впровадження ЕТС 

7. Складання 

комплексної оцінки 

формування СЕТ 

порівняння результатів оцінки готовності регіону  

до формування торгово-інформаційної системи  

з показниками розрахунку критичної маси потенційних 

користувачів ЕТС 

 

Інформаційне джерело: власні розробки 

Основними завданнями анкетування є: 

1. Отримання загальної інформації про підприємство (найменування, 

чисельність найманих працівників, сфера діяльності), з’ясування наявності на 

підприємстві маркетингової служби для визначення потенціалу підприємства в 

розробці стратегії виходу на зовнішні ринки, або насичення внутрішнього, 

визначення кількості каналів збуту і закупівель підприємств, виробничі 

можливості для їх розширення. 
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2. Визначення готовності підприємства до скорочення кількості 

посередників в ланцюжку поставок. 

3. Визначення готовності підприємства до виходу на зовнішні ринки. 

4. Визначення обізнаності керівників про способи електронної торгівлі, 

наявність у підприємства виходу в мережу Інтернет. 

5. Наявність досвіду роботи в режимі електронної торгівлі, та його 

застосування. 

6. Визначення технічної готовності підприємства до підключення і 

вступу в ЕТС.  

Результат опитування надасть можливість з’ясувати готовність самих 

підприємств до формування ЕТС, як елементу державної електронно- 

торгівельної системи. 

Оцінка результатів анкетування проводиться наступним чином: 

позитивна відповідь на питання оцінюється в 1 бал, негативна - 0 балів. 

Сумарна кількість балів по всій вибірці дає процентне співвідношення 

підприємств, що відповідають якомусь критерію в загальній вибірці. Таким 

чином, результати анкетування дозволяють зробити висновки про загальну 

готовність підприємств до формування ЕТС.  

Наступним кроком на шляху визначення готовності регіону до 

впровадження ЕТС є оцінка характеристик зовнішнього середовища по 

відношенню до підприємств. Оскільки зовнішнє середовище визначає повноту 

реалізації основних переваг системи, а основними компонентами зовнішнього 

середовища в даному випадку виступає нормативно-правова база. 

Пропонується використати для визначення рівня готовності країни  

до формування та впровадження електронної системи державних закупівель  

з точки зору сформованості нормативно - правової бази методику моніторингу 

ЄБРР. 

Готовність ринку має оцінюватися з позицій даних про його ємність  

і виробничі можливості його учасників. Для визначення найбільш 

перспективних напрямків розвитку ЕТС необхідно розглянути наступні 
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показники: динаміку і структуру обороту реалізації товарів і послуг; 

макроструктуру роздрібного обороту; структуру оптового обороту.  

Ця інформація, може дати уявлення про можливості розвитку ЕТС в даних 

умовах, вплинути на формування структури ЕТС на начальних етапах 

формування феномену державних електронних закупівель. 

Після отримання інформації про кількість підготовлених потенційних 

учасників, потрібно підвести підсумок і оцінити готовність ринку за двома 

критеріями: наявність потенційної ємності ринку та кількості учасників, які 

можуть бути економічно активними в даних умовах ринку. При цьому якщо 

критична маса учасників приймається за одиницю, тоді реальна кількість 

діючих господарюючих суб'єктів, скоригована на коефіцієнт готовності 

підприємств, покаже стан такої важливої умови успішного функціонування 

торгово-інформаційної системи, як достатня маса учасників. Аналогічним 

чином, геометрична інтерпретація таких показників покаже відхилення 

потенційної готовності від реальної готовності, а також співвідношення між 

собою критеріїв готовності. 

Наступним кроком у формуванні оцінки загальної готовності України 

до впровадження ЕТС буде визначення критеріїв оцінки готовності регіону. 

Такими критеріями можуть бути реальна готовність господарюючих суб’єктів  

і готовність ринку. 

Зіставлення результатів оцінки готовності господарюючих суб’єктів  

і готовності ринку до формування ЕТС дасть підсумкову оцінку готовності 

регіону до формування ЕТС. При цьому, якщо взяти абсолютну готовність 

регіону до впровадження ЕТС за 1, то готовність регіонів до впровадження 

ЕТС буде визначатися як сума готовності господарюючих суб'єктів і готовності 

ринку України поділена на два. 

(R+ P): 2 = D 

D – готовність регіонів до ЕТС дорівнює 1; 

R – готовність ринку країни до впровадження ЕТС; 

P – готовність господарюючих суб'єктів до впровадження ЕТС. 
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Цей показник і буде характеризувати загальну готовність регіону  

до формування ЕТС на основі оцінок потенційних її елементів. Даний показник 

може використовуватися при порівнянні готовності різних регіонів  

до формування міжрегіональної ЕТС. 

Наступним етапом визначення комплексної оцінки готовності регіону 

до формування електронної системи є розрахунок мінімально необхідної 

кількості учасників, залучених до формування ЕТС методом кореляційно-

регресійного аналізу. Цей блок містить розрахунки критичної маси 

потенційних учасників, яких необхідно залучити до участі в ЕТС для того, щоб 

витрати держави у вигляді капіталовкладень були забезпечені надходженнями 

податкових та інших обов'язкових платежів до бюджету, а саме: бюджетні 

кошти мінус затрати на організацію та впровадження ЕТС додати зміну 

податкових надходжень після впровадження ЕТС дорівнює 1. 

Для того щоб визначити, яка кількість підприємств забезпечить 

поповнення доходної частини бюджету за певних вкладеннях держави, 

необхідно визначити взаємозв'язок податкових надходжень і кількості 

зареєстрованих діючих підприємств регіону, або визначення кореляційної 

залежності надходжень до бюджету від кількості підприємств. Оскільки 

надходження податків до бюджету залежить від кількості діючих підприємств, 

то найбільш логічно представити цей взаємозв’язок лінійною функцією 

надходження податків від підприємств:  

 Pt = аВt + b, де:  

 Pt – податки; 

 t – квартал; 

В – кількість підприємств платників податків,  

 а – розмір податків;  

 b – покажчик зміни надходжень податків, який дорівнює В1t, де  

 В1 – це кількість нових підприємств, які перейшли в площину ЕТС. 
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Таким чином розраховується критична маса користувачів,  

або мінімальне число учасників, при якому система стане вигідною для 

держави, як організатора системи. 

Заключним етапом складання комплексної оцінки формування  

і розвитку ЕТС буде порівняння результатів оцінки готовності регіону  

до формування ЕТС з показниками розрахунку критичної маси потенційних 

користувачів ЕТС з укладенням відповідних висновків. 

Очевидно, що аналіз основних перелічених елементів повинен 

включати розгляд їх сильних сторін, слабких сторін, можливостей подальшого 

розвитку для кожного з регіонів. 

Далі необхідно оцінити готовність регіону до формування торгово-

інформаційної системи чисельно і провести розрахунки за визначенням 

мінімально необхідного для стійкого функціонування торгово-інформаційної 

системи кількості учасників, а також зіставити результати фактичного стану 

регіонів з результатами математичних розрахунків. 

 

1.2. Особливості системи регулювання державою інформаційного 

забезпечення сфери закупівель 

Питання регулювання державних закупівель у всьому світі є об’єктом 

пильної уваги з боку держави та суспільства. Державні закупівлі становлять 

істотну частину загальної економічної діяльності будь-якої країни, оскільки 

держава є найбільшим гравцем на ринку, і для реалізації своєї діяльності має 

потреби в товарах, послугах і роботах так само, як і будь-який інший 

представник ринкової економіки. 

Ефективні закупівлі є необхідною умовою для забезпечення належного 

функціонування державних, галузевих та міжгалузевих органів, приватних та 

державних підприємств. Відомо, що підвищення ефективності функціонування 
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державного сектора економіки завжди веде до поліпшення соціальної та 

економічної ситуації в країні. 

Управління державними закупівлями являє собою складний процес, що 

обумовлено широким колом питань, які вирішує сфера здійснення державних 

закупівель. 

Оскільки, в короткостроковій перспективі державні закупівлі динамічні 

і циклічні, тобто проводяться державою періодично, така політика часто йде 

всупереч з довгостроковими цілями держави, тому, що існує ризик втрати 

стратегічних пріоритетів в майбутніх відносинах між замовником та 

постачальниками. В даному випадку слід підкреслити важливість ролі ділової 

репутації у сфері державних закупівель, особливо в світлі публічних скандалів 

останніх років відносно легітимності проведених в Україні закупівельних 

процедур, а також якості та ціни продукції, що поставляється для потреб 

країни. 

На сьогодні не існує універсального наукового підходу до побудови 

кращої моделі системи державного управління сферою здійснення державного 

замовлення в Україні. Для наближення до такої слід провести критичний аналіз 

стратегічних аспектів організації державного регулювання існуючої 

вітчизняної закупівельної системи, та виділити концептуальні напрямки її 

подальшого розвитку. 

Теоретичні засади державного регулювання сфери здійснення 

державних закупівель в своїх роботах висвітлювали такі зарубіжні фахівці як: 

Н. Джайсон, В. Беннет, Дж. Броунінг, Н. Дімітрі, Г. Піга, Дж. Спаньоло. 

Зарубіжні науковці вважають, що теоретичні та стратегічні принципи 

державного регулювання сфери здійснення державних закупівель необхідні 

для успішної організації державних закупівель на практиці [269]. 

Вважається, що юридичний професіоналізм у сфері державних 

закупівель розвивався швидше, ніж економічний і практичний [254]. При 

цьому, питання збільшення рівня прозорості процесів, які відбуваються у сфері 

здійснення державних закупівель, фахівці виділяють як більш важливі, ніж 
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питання правового супроводу [252]. Тому актуальним є намір дослідити 

особливості регулювання державою інформаційного забезпечення сфери 

здійснення державних закупівель в площині формування умов електронного 

забезпечення складових функціонального циклу системи державного 

управління в цілому. 

Науковці вважають, що структура механізмів державного управління 

залежить від сфери застосування, та має складові, які взаємодіють між собою, 

створюючи єдину систему (рис.1.2.) [243]. 

Складові механізму системи державного управління поділяються 

вченими на групи: економічну, мотиваційну, організаційну, політичну, правову 

(табл.1.8.) [120]. 

Засоби та інструментарій державного управління науковці 

систематизують за групами, наступним чином [137]: 

1. Засоби державного управління: адміністративні включають 

стандарти, дозволи, ліміти, заборони, обмеження, нормативи, штрафи; 

економічні складаються із податків, державних інвестицій, закупівель, 

субсидій, дотацій, кредитів; інформаційні включають публікації у засобах 

масової інформації, документи тощо.  

2. Інструменти державного управління: законодавчі акти (закони, 

постанови, накази); нормативно-адміністративні (розпорядження, рішення, 

вказівки, накази, інструкції, правила, положення, договори); організаційно-

економічні (плани, проекти, державний та місцевий бюджети, державне 

замовлення й державний контракт, договори, цільові програми, прогнози). 

Таблиця  

Основні складові системи державного управління 

№ Група Сфера застосування 

1. Економічна 

 

управління фінансовою сферою, питаннями 

оподаткування, інвестиційна політика 

2. Мотиваційна  адміністративні, соціально-економічні стимули,  

які впливають на підвищення ефективності роботи 
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3. Організаційна  організаційні аспекти функціонування об’єктів  

і суб’єктів державного управління, їх функції, 

методи управління, результати діяльності 

4. Владна  механізми керування державою 

5. Правова  нормативно-правове забезпечення: закони i 

постанови Верховної Ради України, укази 

президента, постанови i розпорядження Кабінету 

Міністрів України, а також методичні рекомендації 

та інструкції  

 

Інформаційне джерело: [120] 

Відповідно до точки зору В.В. Ткаченко, управління закупівельними 

системами або прокьюремент, являє собою сукупність методів і практик, що 

дозволяють найбільш ефективно вирішувати завдання закупівельної діяльності 

в країні і задовольняти потреби державних і приватних замовників [3]. 

Елементами прокьюременту як системи державних закупівель є 

планування закупівель, правове регламентування закупівель, закупівельних 

процедур, моніторинг, контроль та оцінка ефективності закупівель [2]. 

В.В.Ткаченко виділяє центральні процеси закупівель, такі як 

планування, здійснення замовлення і управління контрактом, а також процеси 

управління, які включають створення нормативної бази, організацію 

управління закупівлями, в тому числі розподіл повноважень, відповідальності, 

а також моніторинг і аудит закупівель. Крім того, В.В.Ткаченко акцентує увагу 

на тому, що головні процеси закупівель не можуть бути реалізовані  

без процесів забезпечення, в тому числі фінансового, матеріально-технічного, 

інформаційного, кадрового, методичного та наукового [4]. 

О. А. Беляневич пише, що державна закупівельна діяльність належить  

до фінансово-економічної складоваї системи державного управління,  

та пропонує наступну систематизацію її функцій (табл.1.9.), які мають за мету 

науково виважене керування з боку держави сферою витрачання бюджетних 

коштів, та використання сфери державних закупівель, як регулюючого 

механізму впливу на ефективність економічного розвитку [11]. 
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Таким чином з’ясовано, що зарубіжні та вітчизняні науковці визнають 

сферу здійснення державних закупівель системою, яка спрямована  

на економію бюджетних коштів, задоволення суспільних потреб за рахунок 

здійснення вибору найбільш оптимального виконавця замовлення, при цьому 

зарубіжна наукова література виділяє три організаційні моделі структурної 

організації систем державних закупівель: централізовану, децентралізовану,  

та змішану, або гібридну [25]. 

Централізована модель системи державних закупівель  

Для централізованої моделі систем державних закупівель характерно, 

щоб всі закупівельні функції були організовані і здійснювалися централізовано 

через центральний офіс компанії або центральний закупівельний державний 

інститут, а всі умови контрактів були б однакові для місцевих відділень 

компаній, дочірніх компаній, підрозділів, місцевих державних органів і 

державних замовників. Перевагами цієї форми є, перш за все, такий ефект, як 

скорочення витрат за рахунок ефекту синергії: придбання стандартизованих 

продуктів, що дозволяє виключити дублювання стратегічних, управлінських, 

операційних та адміністративних функцій, а також дозволяє використовувати 

економію в масштабі. 

Таблиця  

Функції закупівельної діяльності 

Стратегічні Управлінські  Операційні Адміністра-

тивні 
планування та розвиток 

закупівельної організації 

та інфраструктури 

вивчення тенденцій 

ринку 

розробка специфікацій 

для конкретних 

закупівель 

обробка та 

оформлення 

замовлень 

забезпечення найкращого 

використання кадрів  

і ресурсів у сфері 

закупівель 

аналіз потреб 

організації в 

закупівлях 

вивчення можливостей 

ринку за пропозицією 

товарів і послуг 

виписка актів 

приймання при 

доставці товарів 

та виконанні 

робіт / послуг 
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Інформаційне джерело: [11] 

Крім того, якщо постачальник є природним монополістом (коли справа 

стосується, наприклад, телефонного зв'язку чи постачання електроенергії), 

центральний закупівельний орган має велику переговорну силу, що при 

розумному використанні дозволяє знизити вартість закуповуваних послуг. 

Стандартизація закуповуваних товарів є очевидною причиною, і наслідком 

централізації закупівель, оскільки полегшує збір і обробку даних про потреби 

підрозділів і органів. Прикладом можуть послужити закупівля паперу  

або офісних меблів, програмного забезпечення. 

Централізований процес закупівель дозволяє наймати кваліфіковані 

кадри, а також координувати підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, 

знижує ризик появи протиріч і помилок в документах, сприяє більшій чіткості, 

вимірності, прозорості, підзвітності закупівельних процедур. 

Відомо, що у централізованих системах закупівель відбувається 

оптимізація процесу закупівель за допомогою спеціалізації, інформатизації, 

використання ноу-хау і великих інвестицій в інфраструктуру. Так, 

концентрація людського капіталу та досвіду дозволяє зібрати команду 

професіоналів для досліджень ринку, підготовки документації, вдосконалення 

закупівельних стратегій [26]. Ще один позитивний ефект централізації 

проявляється при закупівлі стратегічних товарів. Пов'язані з такими товарами 

рішення впливають на діяльність органу, який керує закупівельною діяльністю. 

У державному секторі в цю категорію потрапляють закупівлі для оборонної 
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промисловості, охорони здоров'я і так звані «зелені» закупівлі [29]. 

Централізація спричиняє великі вигоди за умов постачання для потреб 

мережевих галузей. Недоліком моделі є ризик зайвої бюрократії  

і великомасштабної корупції; ризик уповільнення процесу поставок закупівель; 

віддаленість від потреб кінцевих користувачів; діяльність 

висококваліфікованого персоналу поставлена в рутинні умови. 

Прикладом централізованої моделі закупівель є система державних 

закупівель Великобританії. Система державних закупівель Великобританії 

ґрунтується і координується Директивами Європейського Союзу з організації 

державних закупівель та національними нормативними правовими актами. 

Таким чином, державна закупівельна діяльність у Великобританії 

регламентується і на наднаціональному (європейському), і на національному 

рівнях. В цілому, державні закупівлі здійснюються відповідно до Угоди ЄС 

(the EU Treaty), Директив ЄС (the EU Procurement Directives) і власним 

законодавством Сполученого Королівства [23]. 

The Cabinet Office (CO Секретаріат Кабінету Міністрів Великобританії) в 

даний момент відповідає за державну політику у сфері закупівель, 

законотворчу діяльність, а також за координацію національної нормативної 

бази у сфері державних закупівель та Директив ЄС. Виконавчим агентством у 

складі CO, за сумісництвом одним з більш ніж 40 Центральних закупівельних 

органів, є Government Procurement Service (GPS- Центральний орган державних 

закупівель Великобританії), цілями якого є збільшення ефективності 

закупівель для потреб органів державної влади та інших агентств [263]. 

На кожному рівні влади існує свій орган, відповідальний за реалізацію 

державних закупівель, такі як: незалежні управління закупівлями в Шотландії, 

Північної Ірландії та Уельсі, регіональні центри Великобританії, і агентства 

розвитку місцевого управління. Функції моніторингу в Англії лежать на двох 

агентствах: CO і National Audit Office – Національна Рахункова палата 

Великобританії. Є бібліотека типових Контрактів, що налічує сотні типових 

Контрактів. Засобами здійснення замовлень для задоволення потреб 
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державного сектора являються: відкритий конкурс (Open procedure); закритий 

конкурс (Restricted procedure); процедури конкурентного діалогу (Competitive 

dialogue procedure); ведення переговорів (Negotiated procedure) [263]. Усі ці 

засоби, крім відкритих конкурсів, мають кваліфікаційний відбір. Для кожного 

способу здійснення є чіткі схеми та рекомендації щодо організації та 

проведення закупівельних процедур. Це дозволяє знизити ризики, що 

виникають на стадії до укладення контракту, а також знизити ймовірність 

виникнення ризиків, властивих державним закупівлям після укладення 

контракту. 

Основними критеріями присудження контрактів може виступати або 

найменша запропонована ціна, або критерії найбільш економічно вигідної 

пропозиції «most economically advantageous tender» (MEAT). Оцінка та 

управління ризиками проводиться за методикою, розробленою Офісом по 

закупкам держави (Office of Government Commerce - OGC). Ця методика 

називається «MoR» або Management of Risk і підходить для застосування як в 

державних, так і в приватних структурах. Вона націлена на надання підтримки 

щодо прийняття стратегічних, програмних, операційних, проектних рішень з 

управління ризиками. 

В рамках контрактної системи Великобританії централізовано 

відбувається закупівля стандартних товарів і послуг. The Cabinet Office не 

тільки проводить державну політику, а й надає допомогу в організації, 

проведенні закупівельних процедур та управлінні контрактами, виконуючи 

таким чином функції центрального закупівельного агентства. Спеціальний 

порядок (Gateway process) оцінки та моніторингу контрактів здійснює 

багатоступеневу фільтрацію замовлень до моменту їх завершення. Моніторинг 

заснований на класифікації контрактів. Стандартні контракти проходять через 

механізм багатоступінчастої фільтрації. Відносно великих контрактів створено 

спеціальну базу даних, що дозволяє відслідковувати хід їх виконання. 

Найбільші контракти контролюються спеціально створеною для таких цілей 
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Групою з аналізу ходу ключових проектів (Major Projects Review Group, 

(MPRG)). Експерти цієї групи залучаються на комерційній основі. 

Система управління інститутами державних закупівель у Великобританії 

організована таким чином, що є централізованою, але поряд з цим має 

елементи децентралізації, як наприклад, велику кількість центральних 

закупівельних органів, а також контроль закупівельної діяльності державних і 

муніципальних органів, здійснюваний на різних рівнях влади, необхідний для 

збільшення ефективності управління системою. 

Децентралізована модель має наступні характеристики: закупівельні 

функції делегуються закупівельними підрозділам у складі і під контролем 

місцевого органу управління, або виконуються безпосередньо підрозділами 

компаній або бюджетними організаціями, самостійно здійснюють закупівлі для 

власних потреб. Централізація відсутня. Переваги такої моделі полягають у 

привабливості для бюджетних організацій, які наділені повноваженнями щодо 

витрачання бюджетних коштів, в яких існують власні людські ресурси та 

професійні кадри для реалізації закупівельної діяльності. 

Г. А. Харченко вважає, що децентралізована система закупівель 

дозволяє більш точно відповідати потребам кінцевих споживачів, знижувати 

бюрократизм процедур, зменшувати часові рамки придбання необхідних 

продуктів, а також зменшує можливості великомасштабної корупції [22]. 

Децентралізована система більш гнучка і динамічна, коли справа 

стосується одиничних закупівель інноваційних товарів, оскільки дозволяє 

швидко виявляти потребу і засоби її задоволення. Місцеві закупівельні 

підрозділи також мають перевагу в реагуванні при надзвичайних ситуаціях та 

непередбачених обставинах. 

Недоліками моделі треба вважати складність в оцінці; складність 

забезпечення ефективного витрачання коштів; непередбаченість координації 

закупівель, що підвищує ризик дублювання функцій, а також знижує 

переговорну силу замовника, знижує переваги можливостей стратегічних 
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закупівель, створює складність в підборі висококваліфікованих кадрів для 

організації проведення закупівель; підвищений ризик корупції [22]. 

 Прикладом використання децентралізованої моделі управління 

системою державних закупівель може служити Німеччина. Всього в Німеччині 

є понад 30 тисяч структур на різних рівнях (федеральному, регіональному та 

місцевому), що відповідають за здійснення закупівельної діяльності. За 

опрацювання законодавства і політики в області закупівель в країні відповідає 

Федеральне міністерство економіки (Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie). Функція контролю покладена на Федеральну рахункову палату та 

контрольні органи Земель (Bundesrechnungshof). Рахункова палата проводить 

аудит державних закупівель на предмет їх відповідності потребам державних 

органів, досягнення ефективності з точки зору обґрунтування вартості, а також 

того, щоб дотримувалися законодавства. Децентралізація тягне за собою менші 

витрати збору і обробки інформації у ситуації, коли центру не потрібно знати 

про потреби кожного кінцевого споживача, особливості конкретної організації, 

а також про характеристики ринків товарів, які закуповуються. 

Система управління державними замовленнями в Німеччині припускає 

використання наступних процедур для здійснення державних замовлень:  

- відкритий конкурс (Open procedure); 

- закритий конкурс (Restricted procedure); 

- процедури конкурентного діалогу (Competitive dialogue procedure); 

- ведення переговорів (Negotiated procedure). 

 Присудження контрактів відбувається за аналогічним критерієм, як і в 

усьому Європейському Союзі (критерій мінімальної вартості). З метою 

зниження можливості недобросовісної поведінки постачальників в Німеччині 

для здійснення замовлень іноді залучаються незалежні чиновники, 

підконтрольні вищим органам Нагляду та Рахунковій палаті. 

У змішаній моделі побудови системи державних закупівель відбувається 

поєднання елементів централізації і децентралізації закупівельних систем 

наступним чином: найчастіше, централізовано здійснюються стратегічні та 
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політичні функції, а також вибір єдиних процедур і універсальних механізмів 

закупівель, організація великих замовлень і функція навчання персоналу і 

кадрів. Децентралізованими залишаються при цьому проведення закупівель і 

управління адміністративними аспектами. Змішана система може також мати 

на увазі передачу управління закупівлями уповноваженим органам. 

Недоліком вважається можлива втрата розуміння, які закупівлі, на якому 

рівні, на централізованому або на децентралізованому повинні проводитися; 

нечітко розмежовані обов'язки; можлива нестача професійних кадрів; 

утруднений процес координації та контролю закупівельної діяльності, 

можливий ризик дублювання функцій [8]. 

Замовники, як розпорядники державних коштів, самостійно здійснюють 

державну закупівлю та укладають договір з учасником, крім закупівлі на 

засадах міжвідомчої координації, яка повинна здійснюватись за 

централізованою моделлю [46]. Головними органами регулювання діяльності 

сфери здійснення державних закупівель являються Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України (Уповноважений орган), Державне казначейство 

України, Антимонопольний комітет України (Орган обжалування) . 

В ході аналізу поточного стану регулювання державою інформаційного 

забезпечення сфери здійснення державних закупівель виявлено, що вітчизняне 

законодавство за основними пунктами відповідає основним міжнародним 

нормам і стандартам, а це: Модельний Закон Юнсітрал; Директиви 

Європейського Союзу; Правила Всесвітнього Банку; Угода про Державні 

закупівлі Всесвітньої Торгівельної Організації, але матеріали, оприлюднені 

Таблиця  

Головні органи регулювання сфери здійснення державних закупівель України 

Державний орган Основні завдання 
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Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України 

- забезпечення формування та реалізація: державної політики  

у сфері державних закупівель; 

- здійснення нормативно-правового забезпечення державного 

регулювання та контролю у сфері державних закупівель; 

- моніторинг державних закупівель; 

- надання роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері 

державних закупівель; 

- розробка примірних навчальних програм з питань організації та 

здійснення державних закупівель; 

- забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу 

уповноваженого органу з питань державних закупівель; 

Державне 

казначейство 

України 

 

- перевірка наявності всіх необхідних документів по процедурі 

державних закупівель, передбачених законодавством про здійсненя 

державних закупівель; 

- недопущення здійснення платежів при порушеннях вимог щодо 

їхньої відповідності законодавчим нормам, та в інших випадках, 

встановлених законодавством сфери здійснення державних 

закупівель; 

-  контроль відповідності укладеного договору про закупівлю 

звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному 

плану закупівель; 

- здійснення заходів з недопущення здійснення платежів  

з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням  

за договором про закупівлю у випадках, коли відсутні необхідні 

документів, або у випадку їх невідповідності встановленим 

законодавством вимогам щодо оформлення; 

- скасування процедури закупівлі у разі виявлення порушень 

вимог законодавства у сфері закупівель та інформування про такі 

випадки Уповноважений орган та орган оскарження 

Антимонопольний 

комітет України 

(орган оскарження) 

- створює постійно діючу адміністративну колегію з розгляду 

скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель  

з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних 

інтересів осіб, пов’язаних із участю у процедурах державної 

закупівлі. Рішення постійно діючої адміністративної колегії 

приймаються від імені Антимонопольного комітету України.. 

Порядок діяльності постійно діючої адміністративної колегії 

встановлюється відповідно до Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України». 

 

 

на офіційних сайтах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

(далі – МЕРТ), Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ); 

Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» (далі – ДП 

«Зовнішторгвидав 

Таблиця  

Функції громадського контролю 
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Громадський 

контроль 

- здійснює незалежний моніторинг сфери здійснення 

державних закупівель. Замовники та учасники процедур 

закупівель, Уповноважений орган повинні сприяти 

залученню громадськості до здійснення контролю у сфері 

закупівель відповідно до законів України «Про об’єднання 

громадян», «Про звернення громадян» і «Про інформацію». 

Громадяни і громадські організації та їх спілки не мають 

права втручатися у діяльність Уповноваженого органу та 

процедуру визначення замовником переможця торгів; 

- під час проведення процедури розкриття пропозицій 

конкурсних торгів мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації (далі ЗМІ). 

Замовники зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ 

представників ЗМІ на їхню вимогу до процедури розкриття 

пропозицій конкурсних торгів 

 

України»), а саме: статистичні та інформаційні дані щодо державних 

закупівель, дають можливість отримати уявлення про проблеми, які склалися 

на поточний період у системі державного регулювання сфери здійснення 

державних закупівель, а саме:  

- встановлено, що під час здійснення моніторингу МЕРТ застосовуються 

неоднакові підходи до розгляду пакетів документів щодо підтвердження 

застосування замовниками процедури закупівлі в одного учасника. Такий стан 

справ викликаний насамперед тим, що у МЕРТ відсутні єдині стандарти щодо 

розгляду підтвердження застосування замовниками процедури закупівлі [76]; 

- доведено, що у МЕРТ відсутній реальний вплив з точки зору 

притягнення до відповідальності як замовників при порушенні ними 

законодавства у сфері державних закупівель, так і чиновників 

Відповідальність замовника при неусуненні виявлених за результатами 

моніторингу порушень законодавчо не визначена. Наказ МЕРТ № 155 від 

19.10.2011р. передбачає лише право МЕРТ подавати до контролюючих  

та правоохоронних органів матеріалів про виявлені під час здійснення 

моніторингу закупівель порушень законодавства у сфері закупівель. Вказані 

висновки мають лише рекомендаційний характер[139]; 

- з’ясовано, що відповідно до пунктів 16 та 20 частини першої статті 8 

Закону 1197 основною функцією Уповноваженого органу є надання 
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безоплатної методологічної допомоги замовникам, у тому числі надання 

відповідей на запити зацікавлених осіб з питань державних закупівель  

та надання роз’яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель. 

Впродовж 2013 року до МЕРТ надійшло близько 3000 запитів від замовників, 

учасників, контролюючих органів щодо застосування норм законодавства  

у сфері державних закупівель. На ці запити надано близько 2900 листів-

роз’яснень. При цьому, на офіційному веб-сайті МЕРТ було розміщено: у 2012 

році – 11 листів інформаційного характеру, 6 роз’яснень; у 2013 році – 1 лист 

інформаційного характеру, 2 роз’яснення [2]. 

З вищенаведеного випливає необхідність проведення заходів 

удосконалення нормативно-правової складової механізму сфери здійснення 

державних закупівель, шляхом ініціювання внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, щодо встановлення адміністративної 

відповідальності для посадових осіб уповноважених органів у сфері державних 

закупівель та Кримінального кодексу України, щодо визначення кримінальної 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері державних закупівель. 

Крім того, виявлена необхідність реформування системи регулювання 

державою інформаційного забезпечення сфери здійснення державних 

закупівель на засадах впровадження електронного забезпечення, що надасть 

можливість створити прозорий простір для функціонального моніторингу  

та дієвого регулювання вітчизняної сфери здійснення державних закупівель. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ 

ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖЗАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

2.1 Аналіз тенденцій державного регулювання закупівельної 

діяльності 

 

Встановлення Бюджетним кодексом України принципів ефективності та 

результативності використання бюджетних коштів означає, що при складанні 

бюджетів учасники даного процесу мають виходити з необхідності досягнення 

заданих результатів з використанням найменшого обсягу коштів або 

досягнення найкращого результату з використанням визначеного бюджетом 

обсягу коштів [16]. 

Таким чином, на найближчі роки країною сформульовані головні 

принципи бюджетної політики [16]: реалізм і жорстка економія: кожна 

бюджетна гривня повинна приносити максимально можливий економічний і 

соціальний ефект; відповідальність за ефективне витрачання бюджетних 

коштів на всіх рівнях влади. Тенденції державного регулювання закупівельної 

діяльності сектору використання бюджетних коштів ілюструє розділ VII 

Стратегії розвитку системи управління державними фінансами (далі –

Стратегія), затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 

серпня 2013 р. № 774-р. [185].  

Згідно зі Стратегією метою розвитку системи державних закупівель 

Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) вбачає формування єдиної 

структурованої системи державних закупівель на засадах прозорості, 

відкритості, недискримінації та конкуренції, функціонування якої дасть змогу 

забезпечити раціональне та ефективне використання державних коштів та 

задовольнити суспільні потреби у високоякісних товарах і послугах [185]. 

Крім того, Стратегія планує надати сфері здійснення державних 

закупівель стратегічну роль у розвитку України, перетворивши систему 
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державних закупівель у механізм, який буде сприяти належному державному 

управлінню, соціальній підзвітності та сталому розвитку системи управління 

державними фінансами. В тому числі планується впровадження електронного 

забезпечення сфери здійснення державних закупівель [185]. КМУ головною 

метою сучасного прогресивного розвитку економіки України вбачає  

у поступовій інтеграції вітчизняної економіки у світову, на засадах створення 

зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, у приєднанні України до Угоди  

про державні закупівлі СОТ (GPA). 

У зв’язку з цим актуальним напрямком розвитку державного управління 

сферою здійснення державних закупівель країни КМУ вважає дії, спрямовані 

на підвищення рівня конкуренції у сфері здійснення державних закупівель з 

урахуванням міжнародного права, зокрема законодавства ЄС та норм і правил 

СОТ [185]. 

У світовій практиці є чотири регулятивні джерела державних закупівель: 

Закон ЮНСІТРАЛ; Директиви Європейського Співтовариства; Правила 

Всесвітнього банку розвитку; Угоди Світової організації торгівлі ( World Trade 

Organization (WTO)). 

Законодавства розвинутих країн світу використовують принципи, 

закладені у цих документах, як фундамент будови національних державних 

закупівельних систем. Цей напрямок вітчизняні урядовці вважають 

пріоритетним, тому КМУ в основу вітчизняної сфери здійснення державних 

закупівель покладено принципи, аналогічні європейським, а саме [185]: 

добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та 

ефективність; відкритість і прозорість на всіх стадіях закупівель; 

недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій 

конкурсних торгів; запобігання корупційним діям і зловживанням. 

В ході аналізу інституційних основ вітчизняної сфери здійснення 

державних закупівель та досвіду розвинених країн у питаннях побудови 

систем державної закупівельної діяльності було виявлено, що національна 

система державних закупівель за структурою, та основними задекларованими 
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на законодавчому рівні принципами співпадає із європейською системою країн 

ЄС. Це логічно тому, що з 1998 року державна діяльність у питаннях 

реформування системи державних закупівель має європейський вектор 

розвитку. Угода про партнерство і співробітництво (УПС), яка набула чинності 

у 1998 році, становить чинну нормативно-правову базу відносин України  

та ЄС [20]. Ухвалений у 2005 році, згідно із «Європейським інструментом 

сусідства та партнерства», план дій, передбачав розвиток певних аспектів 

стосовно пріоритетів і прогресу у застосуванні певних положень УПС.  

У контексті здійснення державних закупівель положення Статей 51, 52 та 55 

УПС, по суті, вимагають співпраці в рамках УПС з метою розвитку умов для 

забезпечення відкритого та конкурентного укладання контрактів на закупівлю 

товарів та послуг для державних потреб (зокрема, шляхом проведення 

конкурсних торгів), та поступового наближення законодавства України  

до законодавства ЄС у сфері державних закупівель [2]. 

Таким чином, існуючі зобов’язання достатньо чітко передбачають,  

що саме має бути зроблено для забезпечення наближення законодавства  

та практики у сфері здійснення державних закупівель в Україні до стандартів 

ЄС. В рамках обраного вектору розвитку українська влада почала дії, 

направлені на реформування системи управління державними фінансами. 

Зокрема, Економічна стратегія на 2012 – 2013 рр. передбачала кроки, 

спрямовані на поліпшення контролю за державними витратами і підвищення 

прозорості системи державних фінансів на кожному етапі. Ці ініціативи 

відображені  

у Стратегії управління державними фінансами та відповідному Плані дій, 

ухваленому Розпорядженням Кабінету Міністрів України №774-р від 1 серпня 

2013 р. [185].  

 У Розділі VI Плану дій передбачено подальше наближення українського 

законодавства у сфері здійснення державних закупівель до законодавства  

та стандартів ЄС [185]. Остання редакція Порядку денного (від 24 червня 2013 

року) Асоціації Україна – ЄС 2009 року, який замінив План дій Європейської 
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політики сусідства, створивши новий механізм пріоритетної реалізації 

узгоджених реформ, містить наступні заплановані заходи стосовно 

реформування сфери здійснення державних закупівель [16]: 

1. Посилити та зміцнити співробітництво, в тому числі через технічну 

допомогу, спрямоване на вжиття належних заходів, зокрема для забезпечення 

достатньої адміністративної спроможності центрального органу виконавчої 

влади, відповідального за економічну політику, з метою виконання його 

завдань, що стосуються державних закупівель. 

2. Забезпечити достатню адміністративну спроможність незалежного 

наглядового органу (Антимонопольний комітет України) для впровадження 

ефективних заходів відповідно до Директив 89/665 та 92/13 зі змінами згідно з 

Директивою 2007/66. 

3. Розпочати роботу з підготовки стратегії щодо державних закупівель, 

передбаченої статтею 152 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

використовуючи наявні можливості для технічної допомоги, де це необхідно, 

шляхом зустрічей на експертному рівні. 

4. Працювати у напрямку подальшої гармонізації законодавства України 

у сфері державних закупівель з найновішим законодавством ЄС на основі 

стратегії щодо державних закупівель, який передбачає поступове 

впровадження електронного забезпечення національної сфери здійснення 

державних закупівель. 

Підписання Угоди про асоціацію, заплановане на листопад 2013 року,  

не відбулося. Згодом в Україні сталися важливі та драматичні події,  

які завершилися підписанням політичної частини Угоди про асоціацію  

у березні 2014 року. Економічну частину Угоди було підписано в червні  

2014 року. 

Таким чином, положення Порядку денного асоціації та Угоди  

про асоціацію підтверджують необхідність запровадження стандартів ЄС  

в окремих секторах української економіки, зокрема у сфері державних 

закупівель. На момент прийняття Стратегії розвитку системи управління 
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державними фінансами КМУ звітував у тексті її VII глави про позитивні 

аспекти змін проведених у вітчизняній сфері державних закупівель протягом 

2010-2012 років, які виразилися у [185]: 

- закріпленні правил у сфері здійснення державних закупівель  

на законодавчому рівні в Законі України «Про здійснення державних 

закупівель». Відповідності інституціональної структури системи державних 

закупівель в Україні вимогам відповідних директив ЄС, коли функції 

уповноваженого органу виконує МЕРТ, а функції органу оскарження 

покладено на Антимонопольний комітет України; 

- у забезпеченні дотримання принципів відкритості і прозорості під час 

здійснення закупівель, шляхом оприлюднення інформації щодо будь-якої 

процедури закупівлі на веб-порталі «Державні закупівлі», доступ до якого  

є вільним та безоплатним, та в офіційних друкованих виданнях з питань 

державних закупівель; 

- у запровадженні механізму закупівель за рамковими угодами; 

- у встановленні більш гнучкого режиму закупівель для замовників,  

які провадять свою діяльність в окремих сферах і яких переважно можна 

охарактеризувати як природні монополії, шляхом прийняття Закону України 

«Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської 

діяльності» № 4851-VI від 24.05.2012 [72]; 

- у забезпеченні незалежності та прозорості функціонування 

Антимонопольного комітету як органу оскарження.  

В якості проблем, які існують у сфері здійснення державних закупівель 

та потребують негайного розв’язання, КМУ виділяє [185]: 

- складності у застосуванні законодавства у сфері державних 

закупівель, зумовлені постійним внесенням непослідовних змін  

до законодавства у сфері державних закупівель; 

- низький рівень конкуренції під час проведення процедур закупівель 

(середня кількість учасників становить 2,8 учасника на процедуру),  



 

 

46 

 

 

що зумовлюється недовірою суб’єктів господарювання до сфери державних 

закупівель; 

- високий рівень застосування неконкурентних процедур; 

- відсутність єдиного підходу до організації та проведення навчання  

і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань державних закупівель. 

З метою вирішення вищезазначених проблем КМУ ставить перед 

вітчизняною системою державного регулювання наступні завдання [185]: 

1. Посилення та зміцнення міжнародного співробітництва у сфері 

державних закупівель з подальшою адаптацією законодавства у сфері 

здійснення державних закупівель до законодавства та стандартів ЄС, та 

використанням міжнародної технічної допомоги. 

2. Удосконалення інституціональної спроможності МЕРТ, 

Антимонопольного комітету України, Державної фінансової інспекції України, 

Державного казначейства України як органів які формують та контролюють 

сферу здійснення державних закупівель. 

3. Удосконалення нормативно-правового регулювання сфери здійснення 

державних закупівель шляхом проведення моніторингу та вивчення 

міжнародної судової практики з розгляду спірних рішень у сфері державних 

закупівель з метою інформування громадськості про політику та правила 

державних закупівель, удосконалення критеріїв необхідності застосування 

законодавства у сфері державних закупівель окремими суб’єктами 

господарювання. 

4. Удосконалення процедур закупівель шляхом реалізації принципу 

прозорості, модифікації процедури закупівлі в одного учасника, 

удосконалення переговорної процедури відповідно до законодавства ЄС, 

впровадження системи електронних закупівель, запровадження процедури 

конкурентного діалогу. 

5. Встановлення єдиного підходу до організації навчання та підвищення 

кваліфікації спеціалістів та розроблення примірних навчальних програм,  

у тому числі для дистанційного навчання. 
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6. Організація системи громадського моніторингу та забезпечення 

взаємодії з діловими колами, з метою запобігання недобросовісним діям 

замовників та учасників торгів. 

Процес модернізації та розвитку системи державних закупівель, 

передбачений Стратегією, триватиме протягом 2013-2017 років - декларує 

КМУ. В ході аналізу виявлено, що глава VII Стратегії «Розвиток системи 

державних закупівель» має декларативний характер, та подальшого розвитку в 

діях не отримала. Урядом не розроблено стратегічного, підкріпленого 

науковими методами, плану дій з поступового впровадження інноваційного 

для України досвіду ЄС. Наслідками такої бездіяльності є гальмування 

процесів економічного розвитку та стабілізації соціального стану країни. 

Виходячи з вищезазначеного, необхідно створити умови для 

забезпечення реального виконання взятих Україною зобов’язань перед 

міжнародними організаціями щодо приєднання України до Угоди СОТ про 

державні закупівлі, шляхом використання досвіду ЄС через запровадження у 

національному законодавстві положень Директив 2004/18/ЄС про закупівлі в 

державному секторі ЄС, 2004/17/ЄС про закупівлі в секторі комунальних 

послуг ЄС, 89/665/ЄЕС про засоби правового захисту в державному секторі 

ЄС, 92/13/ЄЕС про засоби правового захисту в секторі комунальних послуг 

ЄС, які встановлюють певні мінімальні вимоги до систем оцінки державних 

закупівель та засобів правового захисту країн-членів ЄС, створити умови для 

переведення сфери здійснення державних закупівель у формат використання 

електронних технологій, як це відбувається у країнах-членах ЄС. 

Уряд декларує наміри модернізації сфери здійснення державних 

закупівель, але фактично процес електронного забезпечення системи 

державного замовлення перебуває лише на етапі громадських обговорювань  

та консультацій, тому виникає необхідність з’ясувати рівень готовності 

системи державного регулювання до початку процесу модернізації країни на 

засадах електронного забезпечення сфери державних закупівель. 
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Звернувшись до статистичних та інформаційних матеріалів, 

опублікованих на офіційних сайтах МЕРТ, Антимонопольного комітету 

України, Державної фінансової інспекції України, Державної казначейської 

служби України, ДП «Зовнішторгвидав України», Державної служби 

статистики України, було зроблено аналіз сучасного стану сфери здійснення 

державних закупівель України, який виявив наступне. 

За період дії Закону України «Про здійснення державних закупівель» 

№ 2289-VI від 1 червня 2010 року (далі  – Закон 2289) в нього [66] було 

внесено близько 30 змін та доповнень, проте ситуацію в державних закупівлях 

це не покращило. В ході проведеного аналізу було з’ясовано, що зміни суттєво 

деформували принципи конкуренції, ефективності використання державних 

коштів та прозорості процедур закупівель, та сприяли розростанню корупції, 

численним втратам бюджетних коштів. 

Так, за даними СБУ лише протягом 2013 року від 50 до 75 % бюджетних 

асигнувань під час процедури держзакупівель було освоєно з численними 

порушеннями. Через корупційні оборудки у сфері держзакупівель збитки 

становлять 10-15 % (35-53 млрд грн) видаткової частини держбюджету 

щорічно [196]. Через непрозорі та неефективні процедури державних 

закупівель за останні роки Україна піддавалася серйозній критиці з боку 

міжнародного співтовариства за очевидні можливості для корупції [82]. 

Зловживання під час витрачання бюджетних коштів та відсутність механізмів 

контролю громадськості за процесом здійснення державних закупівель 

призвели до неефективного використання бюджетних коштів, зростання 

витрат бюджету і як наслідок, до деформації механізмів конкуренції  

в економіці та погіршенню інвестиційного клімату в Україні, саме тому 

державні закупівлі були і залишаються однією зі сфер господарської 

діяльності, яка характеризується високими корупційними ризиками [82]. 

Необґрунтоване збільшення кількості винятків, на які не поширювалася 

дія Закону 2289, протягом останніх кількох років створювало підґрунтя  

для корупційних дій і зловживань в сфері державних закупівель та призвело до 
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порушення механізмів конкуренції. Зокрема, відповідно до частини третьої 

статті 2 Закону 2289 станом на 1 червня 2010 року його дія не поширювалася 

лише на 5 випадків предметів закупівлі. Після внесення змін до Закону 2289 їх 

перелік збільшено до 37. Якщо станом на 1 червня 2010 року частиною 

четвертою статті 2 Закону 2289 був встановлений перелік предметів закупівлі, 

для яких можуть визначатися особливості здійснення закупівлі у кількості 10 

предметів, то станом на 1 квітня 2014 року (нова редакція) цей перелік вже 

нараховував 28 виключень. При цьому, таке виключення предметів закупівлі з-

під дії Закону 2289 було необґрунтованим, оскільки для них існує розвинуте 

конкурентне середовище, що призвело до формування суттєвих ризиків: 

обмеження конкуренції у відповідних сферах; неефективного витрачання 

бюджетних коштів; збільшення бюджетних витрат; створення умов для 

зловживання під час витрачання державних коштів; збільшення корупційних 

проявів під час здійснення відповідних закупівель [82]. 

 Згідно з матеріалами Державної служби статистики України про 

проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, в Україні за 

січень-грудень 2017 року найбільший обсяг закупівель поза межами дії Закону 

2289 склав понад 35 млрд грн та спостерігався у закупівлях за кошти 

господарських товариств, в яких державна частка акцій перевищує 50 % [14]. 

Зменшення питомої ваги закупівель на відкритих торгах (з 82 % у 2010 році  

до 46,6 % у 2017 році) з одночасним зростанням закупівель в одного учасника 

(з 0 до 44,4 %) заклало підстави для поширення корупції, переведення коштів 

державного бюджету у тінь та подальшого виведення їх з України. Стрімке 

зростання частки закупівель в одного учасника відображає негативний вплив 

прийняття у 2017 році Закону України «Про особливості здійснення закупівель 

в окремих сферах господарської діяльності» № 4851-VI від 24 травня 2012 

року, яким визначаються підстави для здійснення закупівель без застосування 

тендерних процедур [72] . 

Таким чином виявлено, що внесені зміни сприяли формуванню умов 

для зростання корупції та тінізації господарських операцій у державному 
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секторі та сприяли звільненню значної частини державних підприємств від 

обов’язкового використання процедур закупівель під час придбання товарів, 

робіт і послуг. Змінами було визначено поняття власних коштів підприємств  

та встановлено, що на закупівлі за такі кошти не поширюється дія Закону.  

Це призвело до непрозорості процедур закупівель державних підприємств  

та втрати контролю за боку громадськості за цим процесом. 

 Важливим чинником високого рівня тінізації держаних закупівель 

залишається порушення Державним казначейством України графіків 

фінансування державних закупівель. Перерахування бюджетних коштів 

наприкінці року створює умови, за яких ці кошти необхідно освоювати 

максимально швидко, часто це відбувається за рахунок послаблення 

ефективності відбору контрагентів. Через звуження кола пропозицій 

знижуються якість та прозорість закупівель. Порушення у сфері державних 

закупівель фіксуються Державним казначейством України, Державною 

фінансовою інспекцією України, Генеральною прокуратурою України, 

Антимонопольним комітетом України, проте обсяг зафіксованих порушень та 

відшкодування на порядок нижчий за експертні оцінки обсягів корупційної 

складової вартості державних закупівель. Зокрема, за даними МЕРТ у січні-

вересні 2017 року фіксувалися такі порушення та зловживання у сфері 

державних закупівель [64] :  

1. Органами Державного казначейства України надано  

364 попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо 

взяття та/або реєстрації бюджетних зобов’язань, в частині виявлених порушень 

вимог чинного законодавства у сфері закупівель (далі - попередження)  

на загальну суму 338,7 млн грн, у тому числі по коштах, отриманих з 

державного бюджету здійснено 68 попереджень на суму 59,9 млн грн. 

2. Державною фінансовою інспекцією України за результатами 

контрольних заходів виявлено низку порушень законодавства у сфері 

державних закупівель на загальну суму понад 1,6 млрд грн, з них понад  

50,4 млн грн призвели до втрат державних ресурсів. 



 

 

51 

 

 

3. Генеральною прокуратурою України, внесено 1 489 подання,  

за якими скасовано 82 акти, відшкодовано близько 6,2 млн грн, та притягнуто 

до відповідальності 1 506 посадових осіб органів державної виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, з яких 251 – працівники контролюючих органів. 

Прокурорами з метою забезпечення захисту інтересів держави заявлено 

позовів на загальну суму 146,7 млн грн та розпочато 375 кримінальних справ. 

4. До Антимонопольного комітету України подано 936 скарг про 

порушення законодавства у сфері здійснення державних закупівель. 

Наведені дані свідчать, що система виявлення корупційних злочинів у 

сфері державних закупівель є недієвою. Обсяги відшкодованих коштів є 

значно нижчими за обсяг втрачених коштів в результаті наявності у 

процедурах закупівель корупційної складової. Виявлено, що серед основних 

порушень, які виділяють вищезазначені органи, класифікуються наступні 

[154]: 

- здійснення закупівлі без застосування процедур, визначених Законом 

2289; 

- відсутність річного плану закупівель; 

- невідповідність укладеного договору про закупівлю звіту про 

результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель; 

- здійснення процедур закупівлі за відсутності комітету з конкурсних 

торгів; 

- підроблення документів членами комітетів конкурсних торгів та 

учасниками процедур закупівель; 

- завищення обсягів та вартості предмету закупівлі; 

- здійснення закупівель за завищеними цінами; 

- допущення до оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників, які є 

пов’язаними особами з іншими учасниками процедури закупівлі; 

- встановлення непрозорих та нечітких технічних і кваліфікаційних 

вимог документації конкурсних торгів; 
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- порушення порядку оприлюднення/опублікування інформації про 

закупівлю; 

- неправомірне відхилення пропозицій конкурсних торгів учасників 

процедури закупівлі; 

- неправомірне визначення переможця процедури закупівлі. 

Згідно з аналітичними дослідженнями експертів, проведеними на основі 

кількісного та якісного аналізу листів-повідомлень про проведення 

моніторингу держзакупівель з ініціативи МЕРТ, лише у першому півріччі 

2012р. видано висновків про конкурентні торги в 1,7 рази менше ніж висновків 

про закупівлі в одного учасника [121]. 

Крім того, необхідно зазначити, що під час написання дисертаційної 

роботи 10 квітня 2014 Верховною Радою України був прийнятий Закон 1197  

[46]. У зв’язку з тим, що нормативно-правові акти – головний інструмент 

системи державного регулювання, є необхідність проаналізувати суть 

відмінностей між Законом 2289 та Законом 1197. В ході детального вивчення 

нового Закону 1197 виявлено, що фактично документ є новою редакцією 

Закону 2289, має позитивні зміни та ряд недоліків. 

Скорочення переліку закупівель, на які не поширюватиметься дія 

Закону 1197: замість 44-х, як це було в попередньому Законі 2289, складає 

всього лише 11 випадків. Вважається, що скорочення дозволить зменшити 

неконтрольоване використання бюджетних коштів, а також забезпечить 

більшу відкритість процедур державних закупівель. Виключено поняття 

«державні кошти», проте чітко визначено поняття «замовник», як органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи 

(підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують 

потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не 

здійснюється на промисловій або комерційній основі. Позитивність 

нововведень полягає у тому, що всі підприємства, які в засновниках мають 

державу (тобто 50% + 1 акція) незалежно від того, за які кошти здійснюється 

закупівля, повинні проводити закупівлю відповідно до Закону 1197  
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з дотриманням усіх вимог, а не укладати договори без будь-якого контролю  

з боку громадськості. Недоліком є відсутність механізму контролю  

за закупівлями, які проводять зазначені в Законі 1197 державні підприємства,  

за кошти, які не підлягають контролю з боку Державного казначейства 

України, а проходять лише через банківську систему розрахунків, тому у 

випадку порушення процедури проведення закупівель цей факт може 

залишитися без покарання, у випадку, якщо банківська установа не повідомила 

про обіг коштів у добровільному порядку, та протизаконна дія не була 

виявлена у ході перевірки. Змін вимагає удосконалення механізму контролю. 

Виходячи з вищезазначеного пропонується внести в Закон 1197 доповнення в 

частині обов’язкового оприлюднення підприємствами, які в засновниках 

мають державний капітал в розмірі (50% + 1 акція) незалежно від того, за які 

кошти проводиться закупівля, інформації про здійснення державного 

замовлення. 

 Більш чітко у Законі 1197 визначено поняття «здійснення контролю». 

Зокрема, здійснювати контроль означає давати обов’язкові до виконання 

вказівки, або виконувати функції органу управління учасника процедури 

закупівлі. Ця зміна є позитивною, тому що дане уточнення призведе до 

недопущення учасників, які є пов’язаними між собою особами до здійснення 

оцінки пропозицій конкурсних торгів. 

Змінено порядок надсилання та оприлюднення річного плану та змін до 

нього. У попередньому Законі 2289 річний план та зміни до нього необхідно 

було відправляти до Державної казначейської служби України та до 

Уповноваженого органу протягом 5 робочих днів, у новій редакції 

передбачено, що річний план та зміни направляються до казначейського 

органу або банку, який здійснює саме обслуговування замовника. 

Позитивність полягає у тому, що процедура є більш доцільною, оскільки саме 

даний казначейський орган або банк повинні бути повідомлені в найкоротші 

терміни про всі зміни в річному плані замовника. Передбачено обов’язок для 

замовника оприлюднити річний план та зміни до нього на веб-порталі 
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Уповноваженого органу. Ця норма сприяє більшій відкритості процедур 

закупівель, оскільки кожна зацікавлена особа може ознайомитися  

з оприлюдненим річним планом. 

З прийняттям Закону 1197 процедура розкриття пропозицій стає більш 

прозорою, оскільки пунктом 4 статті 9 Закону передбачено право бути 

присутніми при розкритті пропозицій конкурсних торгів уповноважених 

представників громадських об’єднань. Крім того позитивно зміною Закону 

1197 є те, що замовник зобов’язаний оприлюднити на веб-порталі 

Уповноваженого органу повідомлення про внесення змін до договору та звіт 

про виконання договору, що дозволить контролювати, які саме зміни внесені 

до підписаного договору за результатами торгів, і чи виконаний він у повному 

обсязі. 

Скасовано обов’язкове проходження навчання для голови та секретаря 

комітету конкурсних торгів. Ця зміна вважається недоліком, оскільки з одного 

боку навчання проводиться не безкоштовно, тобто повинні витрачатися 

бюджетні кошти, а з іншого боку більшість комітетів з конкурсних торгів 

нечасто проведять торги і не є кваліфікованими в даній сфері. Відомо, що 

некваліфікованість спеціалістів завдає великої шкоди ефективності 

функціонування системи державних закупівель, тому необхідно впровадити 

обов’язкове проходження спеціалістами сфери здійснення державних 

закупівель курсів підвищення кваліфікації. 

Скасована процедура закупівлі в одного учасника, але з’явилася нова 

процедура – «переговорна процедура закупівлі», яка майже повністю 

збігається з раніше названою процедурою закупівлі в одного учасника. 

Скорочуються витрати на забезпечення видання Інформаційного бюлетеня 

«Вісник державних закупівель», який при чинному законі друкується двічі на 

тиждень тиражем більше 1000 екземплярів. Це є недоліком, тому що 

знижується рівень прозорості та інформативності. Пропонується фінансувати 

інформаційний орган у зв’язку з тим, що це запорука підтримка джерела 
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забезпечення прозорості функціонування сфери здійснення державних 

закупівель. 

Введено обов’язок вказувати у звіті про результати процедури закупівлі 

повне найменування та місцезнаходження кожного підприємства. Досить 

логічно законодавцем скорочено термін для звернення за роз’ясненням при 

проведенні скороченої процедури закупівлі до 5 днів до дати розкриття. 

 Зменшено процентний еквівалент для забезпечення пропозиції 

конкурсних торгів. У Законі 2289 було передбачено, що розмір забезпечення 

пропозиції конкурсних торгів не може перевищувати 1% від очікуваної 

вартості при закупівлі робіт і 5% – при закупівлі товарів і послуг. У Законі 

1197 розмір забезпечення зменшений до 0,5% для робіт і 3% для товарів і 

послуг. Граничну суму для запиту цінових пропозицій піднято до 300 тисяч 

гривень. 

В абзаці 11 частини 2 статті 36 Закону 1197 зазначено, що строк 

подання учасниками цінових пропозицій встановлюється замовником, але не 

може бути менше, ніж сім робочих днів з дня публікації запиту цінових 

пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 

Закону 1197. Вважається недоліком, оскільки скорочення терміну подання 

пропозиції при проведенні запиту цінових пропозицій до семи робочих днів 

виключає можливість надати в складі пропозиції документ про те, що учасник 

не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього  

не відкрита ліквідаційна процедура (пункт 7 частини 1 статті 17 Закону 1197). 

Таким підтвердженням може бути інформаційна довідка з Єдиної бази даних 

про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про 

банкрутство, яка видається на підставі Положення про Єдиний реєстр 

підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України 15.09.2011 № 3018/5  

(у редакції наказу Міністерства юстиції України 18.01.2013 № 131/5) [18]. 

Відповідно до пункту 3.5. даного Положення довідка надається протягом 

десяти робочих днів з дати надходження запиту. Якщо учасник не надає таку 
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довідку, то Замовник зобов’язаний відхилити цінову пропозицію, як таку, що 

не відповідає вимогам замовника. Пропонується змінити термін до 20 днів.  

У Законі 1197 відсутні положення про застосування процедури 

електронного реверсивного аукціону. Недоліком є вилучення із Закону 1197 

положень про електронний реверсний аукціон. Доведено, що це крок назад у 

розвитку сфери здійснення державних закупівель. Але у Прикінцевих 

положеннях Закону 1197 зазначено, що КМУ у двомісячний строк з дня 

набрання чинності цим Законом повинен розробити та подати на розгляд 

Верховної Ради України проект Закону щодо електронних закупівель. 

Крім того, неврегульованими залишилися питання узгодженості дій 

державного замовника, виконавця, та контролюючих органів у методичних 

питаннях, для чого пропонується удосконалити систему державного 

регулювання сфери здійснення державних закупівель на засадах створення 

механізму, який спростить узгодження дій учасників закупівельного процесу  

у регіонах. Таким механізмом може стати система Координаційних 

територіальних закупівельних комісій (далі комісії). 

Метою створення комісій є методична допомога учасникам державної 

закупівельної діяльності (державним замовникам, виконавцям державного 

замовлення, суддям, фахівцям органів державного контролю) в питаннях 

організації та проведення закупівельних процедур (табл.2.1). 

Таблиця  

Функції Координаційних територіальних закупівельних комісій 

№ Зміст 

1. 
Визначення кваліфікаційних критеріїв перевірки технічної, професійної  

та фінансової складових спроможності учасника державних закупівель. 

2. 
Оцінки вимог до документів, що підтверджують відповідність учасника 

кваліфікаційним критеріям. Порядок застосування кваліфікаційних критеріїв при 

проведенні процедур закупівель 

3. 
Надання правової оцінки підстав для прийняття рішення про відмову в участі  

у процедурі закупівлі та відхилення пропозиції конкурсних торгів. Визначення 

порядку оформлення документального підтвердження відсутності підстав для 

відмови в участі у процедурі закупівлі 
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4. 
Тлумачення питань, пов’язаних із правилами, які регламентують порядок 

організації та проведення відкритих торгів, порядок організації та проведення 

двоступеневих торгів, порядок організації попередньої кваліфікації учасників 

двоступеневих торгів, порядок організації та проведення процедури запиту 

цінових пропозицій, порядок організації та проведення переговорної процедури 

закупівель 

 

5. 

Здійснення допомоги підготовці та затвердженні документації конкурсних торгів, 

оприлюдненні документації конкурсних торгів. Консультативна допомога в 

визначені та складанні технічних та якісних характеристик предмету закупівель, 

технічного завдання, вимог замовника щодо надання забезпечення пропозиції 

конкурсних торгів, умов повернення чи неповернення забезпечення. 

6. Допомога у складанні контракту про закупівлю, внесення змін до контракту  

про закупівлю 

7. Методична допомога в формуванні документації з питання оскарження 

незаконних рішень у сфері здійснення державних закупівель 

 

Комісія має методично та юридично підпорядковуватися МЕРТ. Склад 

комісій формується переважно з числа осіб, які пройшли професійну 

перепідготовку з питань державних закупівель. Функції комісій полягають  

у здійсненні методичної допомоги в питаннях проведення закупівельної 

діяльності за державні кошти? формуванні бази даних практики використання 

законодавства у сфері здійснення державних закупівель. 

Очевидно, що більша частина змісту Закону 2289 перенесена у зміст 

Закону 1197, тому залишається маловрегульованим питання про критерії 

оцінки пропозицій конкурсних торгів. Провівши порівняльний аналіз Закону 

2289 та Закону 1197, з’ясовано, що очікуваних кардинальних змін не 

відбулося, оскільки Закон 1197 є повторенням Закону 2289 з деякими змінами, 

тому вважається за потрібне запропонувати звернутися до МЕРТ з 

пропозицією розробити деталізований, науково обґрунтований план 

конкретних дій, спрямованих на використання досвіду ЄС у формуванні сфери 

здійснення державних закупівель, взявши за основу ідею електронного 

забезпечення механізму державних закупівель.  

 

 

 

2.2. Стан інформаційного забезпечення сфери здійснення державних 

закупівель 

http://mediatraffic.com.ua/?parentID=2306
http://mediatraffic.com.ua/?parentID=2306
http://mediatraffic.com.ua/?parentID=2306
http://mediatraffic.com.ua/?parentID=2306
http://mediatraffic.com.ua/?parentID=2306
http://mediatraffic.com.ua/?parentID=2306
http://mediatraffic.com.ua/?parentID=2306
http://mediatraffic.com.ua/?parentID=2306
http://mediatraffic.com.ua/?parentID=2306
http://mediatraffic.com.ua/?parentID=2306
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Відкрите та прозоре розпорядження бюджетними коштами  

є необхідною передумовою довірливих та ефективних взаємовідносин органів 

державної влади як з громадянами, так і з бізнесом, вітчизняними  

та іноземними інвесторами та кредиторами, іншими цільовими групами. 

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 

року N 2657 – XII (далі – Закон 2657) основними принципами інформаційних 

відносин є [68]: 

- гарантованість права на інформацію; 

- відкритість, доступність інформації; 

-  свобода обміну інформацією; 

- достовірність і повнота інформації; 

- свобода вираження поглядів і переконань; 

- правомірність одержання, використання, поширення, зберігання  

та захисту інформації; 

-  захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя. 

Інформаційне забезпечення закупівель за державні кошти в Україні має 

наступні складові [48]:  

- інформація, яка має бути опублікована згідно з законодавчими 

актами України про закупівлі; 

-  інформація, яка має опублікуватися згідно з Постановою КМУ №3 

«Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 

органів виконавчої влади» від 04.01.2002р. [184]; 

- інформація, яка надається за запитами громадськості з питань 

отримання доступу до інформації та є публічною; 

- інформація, яку отримують зі звітів розпорядників державних коштів; 

- інформація, яку отримують зі звітів одержувачів державних коштів; 

-  інформація, яка міститься в реєстрі розпорядників державних 

коштів; 

- інформація, яка міститься в реєстрі (фінансових) зобов'язань; 
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- інформація, яка публікується за результатами опрацьованих 

Державною службою статистики України даних. 

Для об’єктивної оцінки інформаційних аспектів забезпечення сфери 

здійснення державних закупівель необхідно проаналізувати вищевказані 

складові в площині етапів проведення процедури державних закупівель. 

Згідно з діючими міжнародними стандартами існують наступні етапи: 

1. Етап планування державних закупівель. 

2. Етап оголошення про проведення закупівлі. 

3. Етап відбору переможця. 

4. Етап реалізації закупівлі. 

5. Етап завершення реалізації закупівлі. 

6. Інформування про підпорогові закупівлі. 

7. Додаткові можливості для громадського контролю.  

8. Етап планування державних закупівель. 

На сьогодні згідно зі статтею 13 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» від 13 січня 2011р. № 2939-VI (далі Закон – 2939) 

суб’єкти владних повноважень, якими є органи державної влади, інші державні 

органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної 

Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції 

відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання, 

зобов’язані оприлюднювати інформацію про фінансові ресурси (структуру та 

обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) [71].  

Згідно з частиною 1 статті 4 Закону 1197 органи державної влади, 

державні, комунальні установи чи організації, визначені відповідно КМУ, 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними 

адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад відповідальними  

за організацію і проведення процедур закупівель в інтересах замовників  

за рамковими угодами мають оприлюднювати річний план закупівель та зміни 

до нього шляхом здійснення на власному веб-сайті протягом п’яти днів із дати 

його затвердження [67]. 
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 Згідно з наказом МЕРТ № 922 від 26 липня 2010р. річний план 

закупівель, що оприлюднюється на сайті, має містити наступну інформацію: 

предмет закупівлі, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (далі – ЄДРПОУ), джерело фінансування, процедуру закупівлі, 

орієнтовний початок проведення закупівлі, згідно з наказом МЕРТ, замовник 

не зобов’язаний оприлюднювати очікувану вартість закупівлі на сайті, а також 

інформацію про підрозділи (осіб), яких планується залучити до підготовки 

документації конкурсних торгів, проте її потрібно вказувати у річному плані 

[140]. 

Треба зазначити, що інформація щодо запланованих закупівель нижче 

порогів, встановлених Законом 1197, які проводять підприємства,  

що перебувають у державній власності, або є на 50%+1% у державній 

власності, органи влади, органи місцевого самоврядування (далі – державні 

замовники) має наводитися у додатку до річного плану і містити інформацію 

про заплановані предмет, час оголошення та проведення закупівлі [67]. 

 Згідно з роз’ясненнями МЕРТ, якщо очікувана вартість предмета 

закупівлі є нижчою від сум, зазначених у частині третій статті 2 Закону, такий 

предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану (річний план  

за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922),  

який підписується уповноваженою особою замовника та підлягає 

оприлюдненню не рідше ніж раз на квартал [140]. 

Таким чином, наявна неточність вказівок призводить до виводу з-під 

контролю певних закупівельних процедур, що робить цю сферу менш 

прозорою. 

Пропонується внести у Закон 1197 та у відповідні підзаконні акти зміни, 

зобов’язавши Державних замовників в обов’язковому порядку оприлюднювати 

інформацію про планування, час, обґрунтування необхідності закупівлі для 

процедур «допорогових закупівель». 
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Згідно з Законом 1197 безоплатно подається для оприлюднення  

на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим законом, 

наступна інформація про закупівлю [67]: 

-  оголошення про проведення процедури закупівлі;  

- обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі;  

- документація конкурсних торгів або кваліфікаційна документація;  

- зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної 

документації та роз’яснення до неї (у разі наявності). 

Проаналізувавши питання подання інформації про державні закупівлі на 

етапі оголошення торгів, виявлено, що відсутня процедура оприлюднення 

інформації про перелік суб’єктів, запрошених до участі у процедурі запиту 

цінових пропозицій. Інформація, зазначена в ч.1 ст. 10 Закону 1197, може 

додатково (на свій розсуд) оприлюднюватися на вибір замовника в інших 

засобах масової інформації, на веб-сайтах замовника (у разі наявності) або веб-

сайтах відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування. МЕРТ 

наказом від 26.07.2010р. № 922 затверджує форму оголошення [140]. 

Процедура іформування про «допорогові закупівлі» відбувається  

за Законом України «Про здійснення державних закупівель». Передбачений 

окремий поріг вартості (при його перевищенні операції підпадають під дію 

Закону 1197) для закупівлі товарів і послуг для будівництва (у чинній редакції 

300 тис грн), таким чином, вони підпадають під загальний поріг закупівель 

товарів і послуг у розмірі 100 тис. грн. Профільний pакон не передбачає 

публікацію даних про проведення підпорогових закупівель. Така інформація 

публікується лише у випадках, коли підприємства-замовники перебувають  

у власності або під контролем держави та підпадають під дію Закону 485.  

Підприємства, які підпадають під йог дію, мають оприлюднювати звіти про 

результати проведення закупівель без застосування процедур, передбачених 

профільним законом, на веб-порталі з питань державних закупівель. Згідно  

з листом МЕРТ № 09.07.2012 № 3305-07/25866-06 оприлюднення має 

відбуватися раз на квартал [119]. 
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Очевидно, що відсутність вимог здійснення обов’язкової процедури 

оприлюднення інформації про проведення та зміст підпорогових торгів 

призводить до порушень інтересів держави. Внаслідок укладання замовниками 

договорів без проведення процедур, визначених Законом 1197, а також поділу 

предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури 

відкритих торгів або застосування Закону держава зазнає значних втрат.  

Так, лише протягом 2012 р. поза рамками процедур пройшло торгів на суму 

194,5 млрд грн, що складає 45,44% від загального обсягу державних закупівель 

[50]. 

Результати контрольних заходів, проведених Рахунковою палатою України 

протягом 2012-2013рр., свідчать, що більшість правопорушень, допущених 

розпорядниками коштів під час здійснення державних закупівель набули 

системного характеру, і відповідно до переліку класифікації порушень  

за узагальненими видами їх допустили майже усі розпорядники державних 

коштів незалежно від регіону та галузі економіки. 

В ході проведення Рахунковою палатою України протягом 2012-2013рр.  

38 контрольних заходів виявлено порушень у сфері державних закупівель  

на загальну суму 4 151 495,8 тис. грн, що майже в 3,5 рази більше ніж у 

попередній період (1 231 003,1 тис. грн) [2]. 

Всього таких порушень виявлено на суму 248 597,7 тис. грн. 

З вищезазначеного випливає, що введення процедури обов'язкового 

оприлюднення інформації про всі закупівлі в системі державної закупівельної 

діяльності призведе до зменшення корупційної складової у цій сфері, знизить 

обсяг працезатрат контролюючих органів, тому пропонується ввести 

обов’язкове оприлюднення інформації по всіх без винятку процедурах 

закупівель, які плануються до проведення. 

На етапі відбору переможця відбувається надання відомостей про 

постачальника, який переміг у тендері, що забезпечує оцінку того, наскільки 

тендер відповідає задекларованим законодавством вимогам. Стаття 10 Закону 

1197 зобов’язує замовника оприлюднення наступну інформацію [67]: 



 

 

63 

 

 

- відомості про укладену рамкову угоду (у разі проведення закупівлі за 

рамковими угодами); 

- протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових 

пропозицій, кваліфікаційних пропозицій; 

- повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової 

пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури 

закупівлі); 

- оголошення про результати процедури закупівлі; 

- звіт про результати проведення процедури закупівлі; 

Відповідно до статті 3 Закону України № 3262-IV від 22.12.2005р. «Про 

доступ до судових рішень» інформація щодо питань оскарження в судовому 

порядку рішень у сфері державних закупівель публікуються у Єдиному 

державному реєстрі судових рішень [62]. 

Недоліком Закону 1197 є відсутність у ньому статей, які вказують на право 

оскарження процедури закупівлі в судовому порядку, а є лише стаття 8,  

що вимагає публікації інформації про оскарження рішень з питань проведення 

процедур державних закупівель в Антимонопольному комітеті України.  

Ці дані також повинні оприлюднюватися на загальнодержавному веб-порталі  

з питань державних закупівель. 

На етапі реалізації державного замовлення недоліком діючого 

законодавства є той факт, що у законодавчих актах, які регулюють сферу 

здійснення державних закупівель, відсутні вимоги щодо оприлюднення 

інформації, що розкриває зміст умов та текст контракту. 

Таким чином, у законодавстві відсутні вимоги публікувати інформацію 

про зміст контракту, що дає можливість приховувати певні моменти участі 

посередників, які виступають як субпідрядні організації в основному договорі. 

Втрачається можливість контролювати повноваження та відповідальність всіх 

учасників договірних відносин, що порушує принцип прозорості реалізації 

державних коштів. 
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Пропонується ввести в перелік обов’язкової до оприлюднення 

інформації зміст умов угоди державного субпідряду. 

На етапі завершення реалізації державного замовлення оцінити 

ефективність реалізації державних закупівель можливо лише за умов 

систематичного аналізу кінцевої вартості та строків реалізації умов контрактів. 

Реалізувати це можливо через оприлюднення актів виконаних робіт та інших 

документів, які підтверджують вартість і терміни виконання суб’єктами своїх 

обов'язків. 

Крім того, необхідно отримати інформацію про якість та доцільність 

проведених робіт, послуг, або придбаних товарів за бюджетні кошти. У зв’язку 

з тим, що в чинному законодавстві є прогалина у вигляді відсутності аналізу 

виконання державного замовлення, пропонується створити Реєстр виконання 

державного замовлення, який дозволить зробити процедуру більш прозорою  

і зменшити корупційну складову. Крім того, діючі нормативно-правові акти, 

які регулюють сферу здійснення державних закупівель не містять вимог  

щодо обов’язкового оприлюднення інформації стосовно якості та доцільності 

придбання матеріалів та послуг за рахунок бюджетних коштів, що не дає 

можливості створити повне уявлення про стан закупівель в цілому  

та по регіонах окремо. 

На етапі моніторингу за умов систематичного проведення аналізу 

виконання норм діючого законодавства отримуються реальні дані про 

тенденції розвитку системи державної закупівельної діяльності та проблемні 

питання, які можливо використовувати як базу для аналізу існуючих тенденцій, 

що створює умови для вирішення значних питань у системі державних 

закупівель. Тому, вдосконалення потребує існуючий підхід до звітування в 

системі державних закупівель. Нагальним також є створення єдиної системи 

накопичення інформації та методів її систематизації, за результатами чого 

можливе проведення аналізу і формулювання висновків щодо роботи системи 
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державних закупівель, які дозволять підтвердити наявність існуючих проблем 

та розробити шляхи їх вирішення. 

Так, функцію моніторингу операцій з державних закупівель та розвиток 

системи державних закупівель в Україні в цілому повинно виконувати МЕРТ 

як орган, відповідальний за здійснення державних закупівель. 

Зокрема, відповідно до статті 8 Закону 1197 у сферу повноважень МЕРТ 

входить: 

-  моніторинг закупівель, підготовка та подання до Кабінету Міністрів 

України, Рахункової палати України квартальних звітів про стан закупівель; 

- узагальнення практики здійснення закупівель та вжиття заходів щодо 

забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, 

максимальної їх економії під час здійснення державних закупівель. 

Зазначені функції передбачають застосування аналізу процесу 

закупівель переважно на макрорівні. 

Стосовно звітності на макрорівні річний звіт про діяльність системи 

державних закупівель складається Департаментом державних закупівель та 

державного замовлення (далі – ДДЗ) як консолідована версія даних 

квартальних звітів. Основними джерелами інформації для такого звіту є: 

-  веб-портал з питань державних закупівель; 

-  статистичні дані спеціальних квартальних звітів, які складаються 

кожним замовником та подаються до Державної служби статистики України; 

-  внутрішні дані ДДЗ, які стосуються, здебільшого, вдосконалення 

законодавства, міжнародного співробітництва та результатів моніторингу 

процесів окремих конкурсних процедур; 

-  інформація щодо розгляду скарг та відповідних рішень, надана 

Антимонопольним комітетом України (далі – АМКУ). 

Одним із ключових джерел інформації є дані веб-порталу з питань 

державних закупівель з великою кількістю опублікованої інформації  

про закупівлі. Закон 1197 передбачає численні вимоги щодо опублікування,  

які за своїм обсягом є значно ширшими від мінімальних встановлених, 
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наприклад, від тих, які передбачаються директивами ЄС. Так, стаття 10 Закону 

1197 передбачає опублікування 12 різних видів документів, пов’язаних  

з процесом державних закупівель (від оголошень про проведення процедури 

закупівлі до звітів про виконання договорів). Окрім документів, передбачених 

статтею 10, опублікуванню підлягає також інша інформація: 

-  річний план закупівель обов’язково оприлюднюються на веб-порталі 

Уповноваженого органу (далі – УО) (частина 2 статті 4 Закону 1197); 

- рішення органу оскарження підлягають обов’язковому 

опублікуванню на веб-порталі УО, веб-порталі АМКУ (статті 18, 16 Закону 

1197); 

-  державні та комунальні суб’єкти господарювання оприлюднюють  

на веб-порталі УО спеціальний звіт про укладення договору про закупівлю 

за умови, що вартість предмета закупівлі перевищує встановлені межі 

(статті 75, 77-79 Господарського кодексу України); 

-  суб’єкти господарювання у сфері житлово-комунального 

господарства, діяльність яких регулюється положеннями Закону 1197, 

зобов’язані опубліковувати квартальні звіти про договори закупівлі, 

вартість предмета яких перевищує встановлені межі (стаття 3 Закону 4851). 

Веб-портал з питань державних закупівель є джерелом найбільш повної 

та надійної інформації для моніторингу закупівель на макрорівні і на 

мікрорівні. 

Достовірність даних веб-порталу підкріпляється тим, що у разі 

неточності опублікування інформації відповідні замовники (особливо  

ті, фінансування яких забезпечується за рахунок коштів державного бюджету, 

місцевих бюджетів або фондів соціального страхування) будуть не в змозі 

оплатити відповідні договори через Державне казначейство України, яке 

перевіряє правильність даних та звітів про закупівлі. 

Державна фінансова інспекція України має обов’язок перевірки 

точності опублікованих даних. Веб-портал з питань державних закупівель 

автоматично блокує опублікування певної інформації, якщо воно здійснюється 
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із запізненням відповідно до строків, передбачених Законом 1197. Таким 

чином, застосовуються достатні засоби протидії несвоєчасному опублікуванню 

більшості передбаченої інформації.  

В ході аналізу поточної ситуації у питаннях своєчасного надання 

інформації з’ясовано, що державні статистичні дані, які щоквартально 

збираються Державною службою статистики України, не є вичерпними  

та надійними з огляду на те, що велика кількість замовників просто ігнорує 

відповідні обов’язки і не подає необхідні дані. 

Так, відповідно до аналітичних даних Державного підприємства 

«Зовнішторгвидав України» лише за 9 місяців 2017 року не було опубліковано 

в міжнародному виданні понад 1 638 оголошень, що є порушенням 

законодавства [2]. 

 Проте навіть у випадку подання таких даних, їхня достовірність  

є сумнівною з огляду на можливі помилки. Враховуючи зазначене, потреба  

у такій статистичній інформації є спірною, оскільки її збір перетворився  

на непотрібну формальність і втратив будь-яке практичне значення. 

Поточна форма звітності за результатами моніторингу системи 

державних закупівель побудована на основі квартальних звітів ДДЗ, з 

урахуванням даних АМКУ (дані стосовно оскарження) та ДФІ (дані стосовно 

результатів контрольних заходів). Проте найбільш повні дані містяться  

у Річному звіті, який дає уявлення про повну картину, яка склалася протягом 

звітного року, і підлягає коригуванню у разі операційних змін  

у короткостроковому періоді, відображених у даних за квартал. Тому, річна 

звітність є більш надійною основою для аналізу та порівняння. Таким чином, 

збір квартальних даних повинен тривати (такі дані можуть використовуватись 

у якості ситуативних індикаторів певних тенденцій), квартальні звіти можуть 

опубліковуватися у скороченій формі (включати лише базові дані), а більша 

увага повинна зосереджуватися на удосконалені якості річної звітності. 

В ході аналізу законодавства виявлено, що форма річного звіту не 

закріплена жодним нормативно-правовим актом. 
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Річний звіт МЕРТ, виходячи з практики ДДЗ, має таку структуру: 

1. Пункт, який описує нормативно-правове регулювання державних 

закупівель в Україні – окреслюються зміни та доповнення, внесені  

в законодавство у сфері державних закупівель протягом року. 

2. Статистичні дані про закупівлі, здійснені протягом періоду. Пункт 

який характеризує кількість проведених закупівельних процедур (загальна,  

за видом процедури, за видом предмета закупівлі), кількість скасованих 

конкурсних процедур, кількість і вартість укладених договорів (загальна,  

за видом процедури, за джерелом фінансування), кількість учасників 

закупівель (суб’єктів господарювання, які брали участь у процедурах 

закупівлі), частки відхилених конкурсних пропозицій, співвідношення 

українських та зарубіжних переможців конкурсних процедур та середню 

кількість учасників конкурсної процедури. 

3. Надання інформації про діяльність контролюючих органів, органів 

правопорядку – в тому числі дані про діяльність Державного казначейства 

України (кількість та розмір платежів, відхилених внаслідок помилок у 

звітності або неправильності складання звітів про закупівлі), дані про 

діяльність Державної фінансової інспекції України (вартість виявлених 

порушень, наприклад, укладання договорів закупівлі без використання 

процедури, передбаченої ЗДЗ), дані про діяльність Міністерства внутрішніх 

справ (кількість кримінальних проваджень, які були відкриті у зв’язку  

з державними закупівлями), також перелік найбільш поширених порушень 

законодавства у галузі державних закупівель. 

4. Дані про процес оскарження в АМКУ, у тому числі статистичні дані 

стосовно скарг (кількість поданих, відхилених та задоволених скарг), перелік 

найбільш поширених порушень законодавства у галузі державних закупівель. 

5. Інформація про діяльність МЕРТ в якості національного регулятора 

державних закупівел, у тому числі кількість та теми офіційних інтерпретацій 

національного законодавства у галузі державних закупівель за запитом 

зацікавлених осіб, кількість здійснених процедур моніторингу (з відповідними 
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результатами та висновками), опис міжнародної діяльності зі співпраці та 

міжнародного розвитку в галузі державних закупівель. 

Інформація, яка міститься у Річному звіті, здебільшого призначена для 

надання КМУ та РПУ (основних отримувачів звіту згідно зі статтею 1 Закону 

1197) статистичних даних стосовно державних закупівель. Річний звіт у 

форматі, який існує сьогодні, не може використовуватися у якості 

уніфікованого публічно доступного джерела інформації про систему 

державних закупівель в Україні у зв’язку з тим, що УО не робить зведеного 

аналізу стану державних закупівель, навіть у формі статистичних даних. 

В рамках своїх повноважень Департамент державних закупівель та 

державного замовлення МЕРТ складає квартальні звіти за результатами 

моніторингу системи державних закупівель в Україні з урахуванням даних про 

оскарження АМКУ та ДФІ, а саме: дані стосовно результатів контрольних 

заходів у сфері державних закупівель. На практиці вибрані дані таких 

квартальних звітів консолідуються в Річному звіті про державні закупівлі. 

 Відповідно, найбільш повні дані містяться у річному звіті, який надає 

уявлення про повну картину, яка склалася протягом звітного року, і підлягає 

коригуванню у разі операційних змін у короткостроковому періоді, 

відображених у даних за квартал. З огляду на це річна звітність є більш 

надійною основою для аналізу та порівняння. 

Річний звіт охоплює інформацію та дані стосовно найважливіших 

елементів системи державних закупівель, у тому числі кількості та вартості 

закупівельних процедур, їхніх характеристик, оскаржень тощо. Виявлено, що 

системний аналіз даних не здійснюється, методика такого аналізу не створена. 

З вищенаведеного випливає пропозиція удосконалення механізму сфери 

здійснення державних закупівель шляхом систематизації та чіткої 

регламентації системи звітності та правил оприлюднення інформації. 

Пропонується: 

1. Здійснити переорієнтацію існуючого підходу до звітування в системі 

державних закупівель в Україні з акцентом на вдосконалений річний звіт 
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шляхом розширення інформації про наповнення контрактів, істотні умови 

договорів, інформації про суму угоди, перелік організацій субпідрядників, 

умовах гарантій. 

2. Організувати постійний збір даних для міжнародних організацій та 

суспільного моніторингу. 

3. Забезпечити перевірку періодичної статистичної звітності, яка 

надається у Державну службу статистики України (Форма №1-торги 

(тендери)), оскільки достовірність даних, зібраних за допомогою бази даних 

веб-порталу з питань державних закупівель, є значно вищою. Можливим 

вирішенням цього питання є заміна чотирьох квартальних звітів одним Річним 

звітом. 

4. Розробити і запровадити щорічне дослідження проблемних питань у 

сфері державних закупівель з використанням. Дослідження пропонується 

проводити протягом останніх двох місяців звітного року через веб-портал з 

питань державних закупівель або веб-сайт МЕРТ. Форма дослідження являє 

собою письмові анкети.  

Вважається, що результати такої звітності здатні надати МЕРТ важливі 

дані для здійснення аналітики і формулювання висновків щодо роботи системи 

державних закупівель, виявити проблеми, узагальнити позитивні напрямки 

розвитку, зробити шляхи удосконалення сфери здійснення державних 

закупівель. 

Проект нового річного звіту про операції в системі державних 

закупівель в Україні передбачає наступну структуру: 

1. Нормативно-правове регулювання державних закупівель. 

1.1. Інформація про зміни, внесені до Закону 1197, з обґрунтуванням 

мети, цілі, очікуваним ефектом, датою звіту про результати ефекту, 

посиланням на органи контролю та конкретне відповідальну особу. 

1.2. Інформація про акти, прийняті КМУ, МЕРТ, постанови Верховного 

Суду України стосовно сфери державних закупівель, з обґрунтуванням, змісту, 

інформацією про ефект, який очікується, посилання на відповідальну особу. 
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1.3. Інформація щодо заходів, вжитих за поточний рік усіма органами, 

пов’язаними із процесом функціонування сфери державних закупівель з метою 

використання ефективних заходів, та відсіювання деструктивних. 

1.4. Інформація щодо аналізу помилок з посиланням на причини та 

покарання винних (особиста відповідальність). 

2. Статистичні структуровані показника за останні п’ять років з 

аналітичною динамікою розвитку системи державних закупівель. 

2.1. Інформація про обсяг фінансів, освоєних ринком державних 

закупівель за поточні три роки. Обсяг фінансів, освоєних ринком державних 

закупівель за поточні три роки, з показниками ефективності вкладених грошей, 

інформацією, та посиланнями на конкретні суб’єкти, яким виділені кошти, як 

соціальна допомога, даними про вкладені державою гроші в промислові 

проекти, та переліком субсидій з конкретними посиланнями на підприємства 

отримувачів, та даними про форму власності, та керівництво. 

2.2. Структуровані дані про закупівлі за послугами (кількість, вартість). 

2.3. Використані процедури здійснення державних закупівель. 

2.4. Вимоги оцінювання. 

2.5. Данні про конкурентність. 

3. Статистичні дані про діяльність інституційних структурі системи 

державних закупівель.  

3.1. Діяльність МЕРТ як органу, який відповідає за здійснення 

державних закупівель: 

- моніторинг державних закупівель, а саме: заходи, висновки, 

порушення, аналіз причин порушень; 

Інформація про заходи підвищення кваліфікації працівників сфери, про 

співробітництво з міжнародними організаціями, про результати співпраці  

з контролюючими органами та органами охорони правопорядку. 

3.2. Аналіз роботи веб-порталу МЕРТ: 

- розгляд скарг та апеляцій (загальна кількість, окремо за товари, 

роботи, послуги, за видами процедур, по галузях); 
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-  кількість і результати апеляцій, кількість апеляцій за останні три роки; 

- дані звернень до суду з питань оскарження на рішення органу 

оскарження. 

3.3. Аналіз діяльності Державної фінансової інспекції:  

- кількість контролюючих заходів, аналіз виявлених порушень  

з обґрунтуванням, аналіз неправомірних дій з обґрунтуванням; 

- моніторинг даних публікацій в засобах масової інформацій  

з висвітлення питань сфери державних закупівель, з метою контролю 

громадської думки; реагування на порушення та зловживання; звернення до 

суду у випадках виявлення порушень з метою покарання порушників; 

- аналіз поданих пропозицій за поточний рік з питань удосконалення 

сфери державних закупівель (інформація від замовників, виконавців, дані 

громадських організацій); 

- формування бази проблемних питань сфери державних закупівель  

за поточний рік. 

З метою удосконалення нормативно-правового та економічно-

організаційного механізму сфери здійснення державних закупівель доведено 

необхідність проведення нормативно-правових змін, спрямованих  

на вирішення важливих функціональних питань, зокрема: 

1. Внести в Закон 1197 доповнення в частині обов’язкового 

оприлюднення підприємствами, які в засновниках мають державний капітал  

у розмірі (тобто 50% + 1 акція) незалежно від того, за які кошти проводиться 

закупівля інформації про здійснення державного замовлення на веб-порталі 

Уповноваженого органу. 

2. Лібералізувати процес державної закупівельної діяльності  

у комунальному секторі шляхом введення гнучких механізмів у вигляді 

застосування кваліфікаційної системи, більш високих граничних рівнів  

і договірної процедури. 

3. Доповнити Постанову КМУ від 4 липня 2012 року № 603 «Про 

особливості виконання рамкових угод» пунктом, який вимагає від замовника 
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обов’язкового оприлюднення інформації стосовно факту підписання та умов 

контракту на сайті державного замовника, що затвердить прозорість процедури 

та дозволить уникнути маніпуляцій. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

3.1. Шляхи вдосконалення системи та структури механізму 

державних закупівель 

 

На сучасному етапі розвитку національної економіки при розробці 

стратегії управління керуючі органи орієнтуються, з одного боку, на державні 

стратегії розвитку, а з іншого орієнтовані на кон’юнктуру ринку. 

Державні проекти і програми, в свою чергу, повинні розроблятися  

і реалізовуватися з урахуванням цільових орієнтирів окремих регіонів країни,  

а також економічних інтересів конкретних господарюючих суб’єктів,  

які беруть безпосередню участь у реалізації конкретної програми чи проекту. 

Важливим фактором цього процесу є розподіл бюджетних коштів між 

учасниками. Підхід до системи державного управління з точки зору технологій 

використання бюджетних коштів включає: елементи в якості суб’єктів,  

які беруть участь в процесі виконання робіт, купують, або продають товари,  

їх цілі, завдання, функції; взаємозв’язки цих елементів; методи виконання 

робіт; механізми здійснення торгівлі; форми угод; процес виконання 

зобов’язань; процес і форму розрахунків. 

Технології узгодження інтересів при розподілі бюджетних коштів, 

складаються з: господарюючих суб’єктів, які беруть участь у розподілі 

бюджетних коштів, дотримуються своїх інтересів, реалізують свої завдання і 

виконують свої функції; процесу взаємодії господарюючих суб’єктів при 

розподілі коштів бюджету; способів узгодження інтересів господарюючих 

суб’єктів. 

Ефективність взаємодії залежить від її організації, яка повинна 

відповідати законам, закономірностям і принципам, які містяться в теорії 

управління та виражаються у скороченні транзакційних витрат, забезпеченні 
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гнучкості в управлінні при зміні кон’юнктури ринку, створенні безпечних умов 

життєдіяльності і скороченні ризиків, досягненні позитивного синергізму 

[117]. 

Механізм взаємодії господарюючих суб’єктів повинен включати 

наступні складові [118]: мету взаємодії (розподіл коштів бюджету); елементи 

взаємодії (господарюючі суб’єкти); алгоритм взаємодії учасників 

(найменування заходів, терміни, ресурси та інше); способи узгодження 

економічних інтересів господарюючих суб’єктів та організації їх взаємодії під 

час розподілу коштів бюджету. 

Вважається, що за умов формування вітчизняної сфери здійснення 

державних закупівель на засадах залучення інформаційних технологій,  

та впровадження електронного забезпечення процесів державних закупівель, 

метою взаємодії стає реалізація єдиного циклу формування, здійснення 

державного замовлення та виконання державних контрактів, що надасть 

можливість забезпечити виконання публічних зобов’язань держави, адекватне 

його потребам, високу якість поставлених товарів, робіт і послуг, ефективне 

використання ресурсів, надійне управління технологічними та економічними 

ризиками, істотне зниження корупції в державному секторі. 

З вищезазначеного випливає, що ефективну взаємодію та вдосконалення 

всіх складових механізму державних закупівель має забезпечити впровадження 

державної електронної торгово-закупівельної системи (далі – ДЕТЗС). З метою 

створення ДЕТЗС пропонується для використання електронна інституційно-

функціональна модель ДЕТЗС (далі – Модель) (рис.3.1), що являє собою 

сукупність інформаційних ресурсів, які пропонується використовувати 

організаційними структурами, громадянами та організаціями для задоволення 

інформаційної потреби, а також потреб у придбанні, реалізації товарів за 

кошти держави, та просування в перспективі вітчизняної продукції на зовнішні 

ринки (рис.3.1). 
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Рис.3.1. Електронна інституційно-функціональна модель ДЕТЗС 

Інформаційне джерело: власні розробки 

Пропонується створити гнучку, ефективну, дієздатну систему 

державних електронних закупівель, яка включає основні та найпоширеніші  

на ринку види електронних торгів, що дозволить задовольнити вимоги 

широкого кола потенційних замовників. Замовниками можуть бути 

підприємства будь-якої форми власності, як державні, так і приватні. У разі 

державного замовлення продукт повинен відповідати чинному законодавству  

в конкретній галузі, у якій працює замовник. 

Учасниками є органи влади, державні і недержавні підприємства, 

громадськість. Важливою вимогою крупного бізнесу та державного сектору  

є безпека та прозорість процесів, економія часу та ресурсів, зниження ризиків 

корупційних схем, прозорість процесу торгів. 

Запропонована Модель забезпечує фіксацію електронними засобами 

будь-яких дій користувачів системи та інші специфічні, побудовані  

на інформаційних технологіях заходи. Легітимність процесів забезпечується 
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завдяки використанню електронного цифрового підпису при здійсненні усіх 

основних подій. 

Потреба у використані саме електронних торгівельних механізмів 

зростає через необхідність ефективного та зручного проведення торгівельних 

процедур. 

Координує роботу ДЕТЗС Аналітичний центр, який отримує від 

учасників заявки на пошук товарних позицій, фіксує укладені угоди, здійснює 

аналіз ціни, аналіз номенклатури асортименту продукції, який пропонується 

учасниками, здійснює прогноз майбутніх цінових тенденцій. 

Функціями Аналітичного центру є: реєстрація користувачів, реєстрація 

організацій; ведення реєстру користувачів, ведення реєстру організацій, 

управління контентом порталу, управління новинами порталу, управління 

класифікаторами, надання інформації про події в системі тощо. 

Інформаційне наповнення системи включає каталоги аукціонів і бірж, 

бази даних постачальників, споживачів, бази даних ціни на товари та послуги, 

бази даних найменувань товарів, які виставляються учасниками як реалізованої 

продукції, а також виставляються в якості заявок на купівлю продукції. Ці бази 

формуються за рахунок прийому розміщуваних учасниками заявок із 

зазначенням реквізитів і координат самого учасника. На основі такої бази 

даних при розміщенні учасниками своїх заявок, система агрегатора ДЕТЗС, 

звертається до введених реєстрів постачальників і покупців, об’єднуючи попит 

і пропозицію. Згідно з запитом учасника на моніторі його персонального 

комп’ютера з’являються пропоновані системою реєстри контрагентів залежно 

від сформованих учасником критеріїв пошуку (ціни, кількості, якості 

пропонованої продукції, яка може реалізовуватися шляхом присвоєння 

кожному товару (або його набору) коду якості, візуально вираженого у вигляді 

певних символів, або цифрових, літерних індексів. У структуру розділів 

включені архіви основних реєстрів, що дозволить забезпечити накопичення 

даних та інформаційних об’єктів. 

Складові механізму та етапи формування Моделі ДЕТЗС.  
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Механізм електронних каталогів. 

Модель електронного каталогу забезпечує використання потужних 

пошукових можливостей сучасних інформаційних систем для порівняння  

і вибору товарів відразу за кількома параметрами, включаючи ціну, дату 

поставки, гарантії, інформацію по обслуговуванню, вона є кращою для галузей, 

що характеризуються сильною фрагментацією продавців і покупців, які часто 

проводять операції з відносно недорогими товарами, ціни фіксуються 

продавцями [90]. Модель каталогу ефективно функціонує, якщо більшість 

продажів здійснюється відомими постачальниками і за певними правилами,  

а покупцеві для вибору продавця необхідно ознайомитися з пропозиціями 

великої кількості дрібних постачальників. Модель ефективно функціонує на 

ринках з передбачуваним попитом і стабільними цінами. 

Крім того, електронні каталоги це програмна база для створення 

реєстрів товарів, покупців та учасників. Модель електронних каталогів не може 

використовуватися як основна модель торгів в електронній торгівельній 

системі. Електронний каталог має допоміжну функцію, як інструмент для 

створення реєстрів цін, реєстрів постачальників. Електронний каталог –  

це складовий компонент механізму реалізації більш складних систем торгівлі у 

майбутньому. 

Модель електронних каталогів (додаток Б) пропонується 

використовувати на етапах спрощених торгів в окремих галузях при закупівлі 

для державних потреб стандартного набору товару на рівні місцевих 

закупівель, що дозволить муніципальній владі не витрачати великі кошти на 

обслуговування складного програмного продукту, який доцільно 

використовувати при закупівлі товарів більш складного рівня (авіаційна, 

оборонна, будівельна галузі). 

Механізм електронного аукціону і бірж. 

Наступною складовою Моделі є електронні аукціони та біржі, що є 

системою торгів більш складного рівня організації, які вимагають 

стандартизації товарів та послуг. 
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Електронні аукціони і електронні біржі є ефективними механізмами,  

що підтримують проведення електронних торгів. Міжнародна практика 

свідчить, що аукціони, які проводяться в системі комерційної електронної 

торгівлі (між приватними організаціями: бізнес і бізнес (далі В2В),  

є найпоширенішими на ринку з найбільшим коливанням попиту і пропозиції, 

на ринку електронних компонентів, на ринку таких стандартизованих товарів, 

як сталь і кольорові метали, різних видів сировини. 

Системи торгів за правилами аукціону дає можливість вибору типу 

аукціону, що залежить від потреб продавця, а саме: англійський аукціон, 

голландський аукціон, редукціон, аукціон першої/другої ціни, аукціон  

на зниження ціни. Аукціон може бути закритим або відкритим. Перелік 

основних функцій аукціону не залежить від типу аукціону. Тип впливає тільки 

на методи проведення самої процедури, надання пропозицій від учасників та 

критерії визначення переможця. Зворотний аукціон використовується для 

мінімізації витрат покупців. 

На основних етапах бізнеспроцесу для посвідчення правомірності дій 

особи використовується електронний цифровий підпис (далі ЕЦП), який 

посвідчує подання заявки на участь в аукціоні; подання цінових пропозицій; 

підпис протоколу проведення торгів/підведення підсумків. 

Функціями електронних аукціонів є: 

- створення, редагування, публікація повідомлення про проведення 

аукціону; подача заявок учасниками торгів; 

-  відкликання заявки; 

- розгляд заявок та допуск до участі в аукціоні; 

- проведення аукціону; 

- формування та підписання засобами ЕЦП протоколу проведення 

аукціону; 

- відміна торгів; 

- визначення переможця; 

- повторне визначення переможця; 
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- повторне проведення торгів; 

- копіювання торгів/лоту; 

- видалення торгів/лоту. 

Таким чином, аукціони, що застосовуються у сфері В2В, успішно 

можуть бути застосовані в сфері держава та бізнес (далі G2В). Світова 

практика свідчить, що найпоширенішим аукціоном, який використовується в 

мережі Інтернет, є англійський аукціон, або аукціон на підвищення ціни. 

Англійський аукціон являє собою тільки один з чотирьох видів 

аукціонів, який використовується в мережі Інтернет у модифікованому 

варіанті. Відбувається це через те, що аукціони в режимі он-лайн повинні мати 

дату закриття, інакше нові учасники і нові пропозиції можуть, теоретично, 

надходити безперервно, що може призводить до зниження доходів продавців,  

а в нашому випадку веде до недонадходжень коштів до державного бюджету. 

Як правило, існує два методи, що дозволяють вирішити цю проблему. 

1. Торги через уповноважених представників, коли особа сама не бере 

участі в торгах, а використовують послуги уповноважених представників, 

вказуючи максимальну ціну, яку вони готові заплатити. В процесі торгу, ціна, 

пропонована представником, підвищується в межах тієї максимальної ціни,  

яку назвав клієнт цієї уповноваженої особи. 

2. Відбувається автоматичне продовження часу торгів, якщо заявки 

отримані на останніх стадіях аукціону не придбані. Такий підхід 

використовується в більшості аукціонів В2В. 

На аукціонах другої ціни продовження терміну роботи аукціону 

переважніше суворої фіксації часу. У разі продовження часу аукціону 

учасникам вигідніше буде назвати реальні ціни, отже, інші учасники і система 

в цілому підвищить загальну ефективність торгів шляхом максимізації вигоди 

продавця, так як при фіксованому часі торгів більшість учасників прагнуть 

якомога пізніше заявити про свої ціни, тому ціна зростає повільніше, що 

стимулює торговців взяти участь в аукціоні на останніх хвилинах. 

Очікуваний ефект від впровадження електронних аукціонів полягає у: 
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- зниженні витрат на організацію торгів як наслідок зниження 

комісійних, що призводить до зростання кількості учасників і максимізує 

доходи продавця; 

- забезпеченні безпечного проведення процедури торгів; 

забезпеченні прозорості процесу; 

- економії робочого часу;  

- економії коштів на процесі організації торгів;  

- забезпеченні конкуренції;  

- зручному та відкритому доступі до аналітичної інформації (участь у 

торгах можлива з будь-якої точки світу, не виходячи зі свого офісу. 

Біржі. 

Біржі об’єднують безліч потенційних покупців і продавців, створюючи 

єдиний ліквідний ринок, натомість розрізнених, знижуючи загальний рівень 

запасів, порівнюючи пропозиції, і діють як третя, незалежна сторона, що 

стежить за дотриманням правил торгівлі та умов договорів [237]. Основні 

переваги створення біржі у тому, що біржа повинна бути орієнтована в першу 

чергу на ту категорію учасників, набори товарів якої можуть бути уніфіковані, 

а контракти – стандартизовані [237]. Це є обов’язковою умовою для учасників, 

які бажають реалізувати свій товар на біржі. 

 Очікуваний ефект біржі залежить від рівня стандартизації товарів. 

Товари та послуги мають бути стандартизовані. Вітчизняне законодавство не 

має системи стандартизації товарів та послуг, тому пропонується 

використовувати на цьому етапі формування електронної державної системи 

закупівель, електронну біржу для торгів зерном, сільськогосподарською 

продукцією, продукцією виробничо-технічного призначення, серед якої 

превалюють лом чорних і кольорових металів, бензин, паливо мастильні 

матеріали, що є товарами, які піддаються простим критеріям систематизації. 

Біржа виконує функції збалансування попиту та пропозиції шляхом 

відкритої купівлі-продажу, упорядкування і уніфікації ринку товарних і 

сировинних ресурсів, стимулювання розвитку ринку, економічного індикатора, 
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вона може бути найперспективнішим засобом торгівлі в плані розвитку 

торговельних відносин господарюючих суб’єктів в державній елеторонній 

торгівельно-закупівельній системі у майбутньому. 

Електронні торги (конкурс). 

За допомогою електронних конкурсів надається можливість обрання 

замовником постачальників товарів та послуг. Процедура обрання переможця 

залежить від типу конкурсу. Основними найпоширенішими типами конкурсів 

визнають: запит котирувань, запит пропозицій, селективний конкурс. 

Конкурс відбувається у два етапи: предкваліфікація пропозицій і 

безпосередньо сам конкурс. На основних етапах бізнес-процесу для 

посвідчення правомірності дій особи використовується електронний цифровий 

підпис, а саме: подання заявки на участь у торгах, підпис протоколу 

проведення торгів, подання цінової пропозиції. 

Головними функціями електронного конкурсу вважають: створення, 

редагування та публікацію повідомлення про проведення конкурсу; подання 

заявки; відкликання заявки; розгляд пропозицій (заявок) та допуск до участі в 

торгах; визначення переможця (переможців); формування та підписання 

засобами ЕЦП протоколу проведення аукціону; відміну торгів; повторне 

проведення торгів. 

Світова практика свідчить, що проведення державних закупівель  

в електронній формі мають високий рівень ефективності (таб.3.1). 

В ході аналізу з’ясовано, що сфера здійснення державних закупівель 

функціонує ефективно лише в умовах повного функціонального циклу, тому 

пропонується впровадження алгоритму функціонування ДЕТЗС, який 

наведено у таблиці 3.2. 

В площині подальшого розвитку єдиної електронної системи державних 

закупівель вітчизняна система здійснення державних замовлень потребує 

впровадження не тільки інформатизації процедур, а й нових складових. 

На етапі аналізу виконання державного замовлення пропонується 

Таблиця  
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Етапи функціонального циклу ДЕЗЦ 

Планування 1. Формування планів державного замовлення на підставі кошторисів 

витрат, відомчих цільових програм, що містять номенклатурні, 

кількісні, цінові характеристики. 

2. Формування зведеного плану державного замовлення по регіону. 

3. Формування плану-графіка державного замовлення відповідно  

до затвердженого зведеним планом державного замовлення. 

4. Контроль відповідності заявок на здійснення замовлення зведеного 

бюджетного розпису цільовим призначенням за відомчими 

цільовими програмами 

5. Оприлюднення плану державних закупівель на веб-порталі 

Уповноваженого органу 

Здійснення 

державного 

замовлення 

в електронній 

формі 

1. Виділення лотів у процедурі здійснення замовлення. 

2. Формування умов допуску до участі в здійсненні замовлення  

та критеріїв оцінки заявок на участь у здійсненні замовлення. 

3. Формування документації по процедурі здійснення замовлення,  

а також різних протоколів, регламентованих відповідною 

процедурою здійснення замовлення. 

4. Реєстрація пропозицій учасників здійснення замовлення. 

5. Визначення учасників здійснення замовлення, що допускаються  

до процедури здійснення замовлення. 

6. Визначення учасників здійснення замовлення, які посіли перше  

і друге місце за результатами процедури здійснення замовлення 

Облік у 

електронних 

зведених 

реєстрах 

1. Формування та контроль державного контракту на підставі 

результатів здійснення державного замовлення. 

2. Постановка на облік бюджетних зобов’язань. 

Ведення електронного реєстру державних контрактів. 

Контроль 1. Проведення моніторингу виконання державних контрактів  

для здійснення їх фінансування. 

2. Регламентування процедур приймання та оплати продукції,  

що поставляється  

Аналіз У завдання аналізу входить обробка інформації на підставі 

статистичної звітності про кількість та обсяги укладених договорів за 

результатами проведених конкурсних процедур, де, у свою чергу, 

відображена економія бюджетних коштів 

 

Інформаційне джерело: власні розробки 

створення нового інституту постачальників з позитивною репутацією, а саме: 

Реєстр добросовісних учасників державного замовлення. Інститут 

постачальників з репутацією добросовісного виконавця у формі реєстру 

державних та недержавних підприємств повинно перетворитися на цінне 
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джерело інформації для органів влади та для підприємств, які завдяки новому 

інформаційному інституту будуть мати позитивний імідж та економічні 

перспективи (табл.3.3). 

Таблиця  

Використання Реєстру добросовісних учасників державного замовлення  

Споживачі інформації Сфери використання 

Правоохоронні, контролюючі 

органи, органи державного 

нагляду 

Аналітичне виявлення протизаконних схем 

та нецільового використання засобів 

Представники бізнес-спільнот та 

їх об’єднання 

Кон’юнктурні аналізи і громадський контроль за 

дотриманням законодавства сфери здійснення державних 

закупівель, формування сталого позитивного іміджу 

перспектива залучення стабільної клієнтури, придбання 

нових бізнес-партнерів  

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, 

Державне казначейство України 

Оцінка і аналіз прийнятих учасниками бюджетного 

процесу бюджетних зобов’язань за рахунок коштів 

державного бюджету, накопичення інформації для 

подальшого формування середньострокового 

 та довгострокового планування державних потреб 

Органи державної влади Макроекономічні та кон’юнктурні аналізи 

Антимонопольний комітетУкраїни Реалізація системи постійного моніторингу за 

дотриманням державними замовниками законодавства 

сфери здійснення державних закупівель 

Державні замовники Визначення початкової ціни контракту і добросовісних 

постачальників (виконавців, підрядників) 

Головні розпорядники бюджетних 

коштів 

Підвищення інформованості про здійснення замовлень 

підпорядкованих учасників бюджетного процесу 

 

Інформаційне джерело: власні розробки 

Очікуваний ефект від впровадження Реєстру добросовісних учасників 

здійснення державного замовлення: 

- зниження тимчасових витрат для державних замовників, оскільки 

зникне необхідність перевірки відповідності учасників здійснення замовлення 

вимогам, передбаченим законодавством; 

- зниження ризиків отримання неякісної продукції від 

недобросовісного постачальника, у зв’язку з тим, що постачальники неякісної 

продукції не матимуть доступ до бюджетних замовлень; 
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-  зниження ризиків відмови від укладення контракту з боку 

постачальника; 

- зниження ризиків корупційної складової. 

Порядок формування Реєстру добросовісних учасників виконання 

державного замовлення має наступний алгоритм: 

Кожен державний замовник, який заключає контракт на виконання 

державного замовлення зобов’язаний зареєструватися у реєстрі державних 

контрактів, що укладаються за підсумками здійснення замовлень. 

У переліку відомостей, необхідних для внесення до реєстру містяться: 

1) Найменування замовника. 

2) Джерело фінансування. 

3) Спосіб здійснення замовлення;. 

4) Дата проведення аукціону, підведення підсумків конкурсу або 

підсумків проведення запиту котирувань і реквізити документа, що 

підтверджує підставу укладення контракту. 

5) Дата укладення контракту. 

6) Предмет, ціна контракту і термін його виконання. 

7) Найменування, місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвище, 

ім’я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер платника 

податків (для фізичних осіб) постачальника (виконавця, підрядчика). 

8) Відомості про виконання контракту. 

Інститут добросовісних учасників виконання державного замовлення 

дозволить проконтролювати дії державних замовників та постачальників. 

Реєстр надає можливість контролювати кошти якого бюджету 

використовуються замовником, яким способом і в якому обсязі. 

Контролюється таким чином момент освоєння виділених коштів. 

Для постачальників пропонується передбачити особливу процедуру 

покарання за «недобросовісну поведінку», а саме: внести до Закону 1197 пункт 

про створення спеціального реєстру, до якого вносяться відомості про 

постачальників, що відмовилися від укладання контракту, або з якими 
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контракт розірваний за рішенням суду – Реєстр недобросовісних виконавців 

державного замовлення (далі – РНВДЗ). Даний реєстр має вестися в 

електронному вигляді Антимонопольним комітетом України. Інформація, 

включена у РНВДЗ, має бути доступна для ознайомлення на офіційному сайті, 

та на інформаційному сайті Аналітичного центру ДЕТЗС. 

Реєстр РНВДЗ має містити такі відомості: 

1. Найменування недобросовісного постачальника, місцезнаходження 

(для юридичних осіб), прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, 

ідентифікаційний номер платника податків (для фізичних осіб). 

2. Дата проведення аукціону, підведення підсумків конкурсу, або 

протокол про скасування проведення процедури здійснення державного 

замовлення у випадку, якщо переможець ухилився від укладення державного 

контракту, дату, коли не відбулися торги з одним учасником здійснення 

державного замовлення, який подав заявку на участь у конкурсі або заявку на 

участь в аукціоні, або учасник здійснення державного замовлення, визнаний 

єдиним учасником конкурсу або аукціону, ухилився від укладення державного 

контракту, дату укладення невиконаного або неналежним чином виконаного 

державного контракту. 

3. Предмет, ціну контракту і термін його виконання. 

4. Підстави та дату розірвання державного у разі розірвання контракту у 

зв’язку з істотним порушенням постачальником (виконавцем, підрядником) 

контракту. 

5. Дату внесення зазначених відомостей до Реєстру недобросовісних 

постачальників. 

Система формування РНВДЗ має бути автоматизованою та дозволяти 

необмеженому колу осіб самостійно отримати інформацію (у тому числі у 

формі офіційної довідки) про наявність або відсутність відомостей про 

конкретних постачальників у даному реєстрі [95]. Термін перебування у 

списку РНВДЗ має становити не менше ніж два роки, після чого відомості 

автоматично виключаються без підтвердження відповідальних виконавців. 
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Пропонується ввести Законом 1197 визначення суб’єктного складу 

учасників здійснення державного замовлення, що вважаються такими, що 

ухилися від укладення державного контракту при ненаданні замовнику 

підписаного контракту. Такими суб’єктами пропонується визнати наступних 

осіб [95]: 

-  учасник, який подав єдину заявку на участь у конкурсі (аукціоні) і 

визнаний учасником конкурсу (аукціону); 

- переможець конкурсу (аукціону); 

- переможець запиту котирувань; 

-  учасник конкурсу, чия заявка отримала другий номер, у разі якщо 

переможець конкурсу визнаний ухилились від укладення контракту; 

- учасник аукціону, який зробив передостаннє пропозицію про ціну 

контракту, у разі, якщо переможець аукціону визнаний таким, що ухилились 

від укладення контракту; 

- учасник здійснення замовлення визнається учасником конкурсу 

(аукціону) у тому випадку, якщо успішно пройдена процедура розгляду заявок, 

тобто заявка такого учасника повністю відповідає вимогам законодавства та 

документації і сам учасник відповідає вимогам закону. 

Постачальник вважається таким, що ухилився від укладення контракту, 

якщо в зазначені в документації строки він не надав замовнику підписаний зі 

свого боку контракт. Термін укладання контракту повинен складати 20 днів з 

моменту вибору переможця. Контракт повинен бути підписаний не раніше, ніж 

через 10 днів з моменту підписання підсумкового протоколу. У випадку коли 

після укладення контракту переможець істотно порушує або не виконує 

прописані умови, пропонується розірвання контракту за згодою сторін, або в 

судовому порядку. Пропонується передбачити право замовника розірвати 

контракт у односторонньому порядку, та право обжалувати ці дії не тільки в 

Антимонопольному комітеті, а й в судовому порядку. Пропонується не 

вносити підприємство у Реєстр недобросовісних виконавців державного 

замовлення, коли розірвання відбулося за згодою сторін. 
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Вважається, що запропонований інститут реєстрів перетвориться на 

дієвий механізмом покарання та винагороди для учасників ринку державних 

закупівель. «Серйозні» постачальники, які довготривалий термін знаходяться 

на ринку державних закупівель, не дозволять собі потрапити у список 

недобросовісних виконавців. 

Одночасно зі створенням системи державних електронних закупівель 

пропонується почати розробляти та впроваджувати єдину автоматизовану 

інформаційну систему, яка забезпечить обмін електронними даними між 

інформаційними системами всіх органів влади, у систему електронного 

адміністрування. 

Електронне адміністрування Моделі є взаємодією між інформаційними 

системами державних органів, яка технічно повинна створюватися на базі 

комплексу електронних сервісів, що мають в основі єдиний формат, та 

відповідають уніфікованим вимогам стандартів і протоколів електронних 

документів. Таким чином, впровадження електронного забезпечення 

державних закупівель надасть поштовх до реінжинірингу системи 

адміністративних послуг. Пропонується впроваджувати електронне управління 

комбіновано у три стадії. На першій відбувається впровадження базових 

технологічних рішень: внутрішнього корпоративного сайту та електронної 

пошти. Перехід до другої стадії характеризується відмовою від паперового  

та перехід на електронний документообіг, займає  тривалий час і на сьогодні  

не доступний цілому ряду регіонів країни. 

Ризики електронної взаємодії другого етапу спричинені нестачею 

коштів для створення та обслуговування електронного продукту, та 

забезпечення комп’ютеризації робочих місць у ряді регіонів країни, 

відсутністю рекомендацій із центру про впровадження принципів електронної 

взаємодії, відсутністю на сучасному українському ринку типових, або пакетних 

інформаційних систем, які б враховували саме специфіку держави. Найчастіше 

пропонується впровадження рішень, які спочатку були призначені для 

використання у приватних організаціях. Ситуацію має змінити системний 
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підхід з боку держави до необхідності розвитку на регіональному рівні умов 

для електронного забезпечення адміністративного процесу. 

Третьою стадією використання технологічних рішень є перехід на 

регіональні інформаційно-аналітичні системи. Дана стадія вимагає мати 

високий рівень розвитку інформаційної інфраструктури, та перегляд системи 

взаємовідносин між регіональним центром та органами влади локального 

рівня. 

Таким чином, об’єднання інституційних змін, базованих на 

електронному забезпеченні сфери здійснення державних закупівель має 

створити умови для формування Державної електронної торгово-закупівельної 

системи. 

Виходячи з вищесказаного, пропонується обрати регіон, готовий  

до впровадження електронного адміністрування, та почати впровадження 

ДЕТЗС поступово, одночасно розвиваючи відсталі регіони країни. 

Електронне забезпечення адміністративних послуг, впровадження 

запропонованої Моделі системи державних електронних закупівель надасть 

можливість зробити процес витрачання бюджетних коштів прозорим  

для громадського контролю. Оприлюднення повної інформації стосовно 

процесу та результатів державної закупівельної діяльності, надання відкритої 

інформації про плани та графіки реалізації державного замовлення зменшить 

корупційну складову сфери здійснення державних закупівель, та покращить 

імідж країни в цілому. 

Для нормального функціонування ДЕТЗС її суб’єкти повинні мати 

можливість здійснювати між собою розрахунки за поставлені товари і послуги, 

а також здійснювати платежі в рахунок виконання своїх зобов’язань перед 

державою. Сьогодні більшість розрахунків між господарюючими суб’єктами 

проводиться за допомогою банків та інших кредитних установ. Тому платіжна 

система, заснована на використанні безготівкової форми розрахунків, може 

бути ефективною тільки в тому випадку, коли вона правильно організована, а 

учасники господарського обороту впевнені в здатності банків виконати дані їм 
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платіжні інструкції в повному обсязі, та у встановлений термін. Розрахункова 

система є важливою складовою у побудові електронної торгово-інформаційної 

системи, тому від правильної організації розрахунків залежить і ефективність 

функціонування всієї системи. 

 Основні переваги ДЕТЗС з інтегрованою розрахунковою системою 

полягають у наступному [245]: 

- організація раціонального грошового обороту, що дозволяє 

сконцентрувати всі тимчасово вільні грошові кошти й автоматично 

сформувати кредитні ресурси; 

- скорочення витрат, пов’язаних з витратами обігу, за рахунок роботи 

на безготівковій основі, скорочення потреби в готівці; 

- створення можливості здійснення банківського контролю  

за обґрунтованістю платежів та податкового контролю за повнотою обліку 

виручки від реалізації, за правильним визначенням бази оподаткування; 

- своєчасне здійснення платежів до бюджетів усіх рівнів  

і позабюджетні фонди, забезпечення взаємного контролю контрагентів  

за виконанням своїх договірних зобов’язань; 

- можливість організації міжнародних валютно-розрахункових 

відносин, здійснення валютного контролю над обґрунтованістю платежів  

в іноземній валюті, за повнотою надходження валютної виручки експортерів, 

правильним проведенням конверсійних операцій, обов’язкової продажем 

валютної експортної виручки на внутрішньому валютному ринку; 

- при організації клірингових розрахунків відбувається економія 

коштів учасниками розрахунків, що веде до поліпшення їх фінансового стану. 

На сьогодні на практиці оплата придбаних (з використанням мережі 

Інтернет) товарів і послуг здійснюється одним з нижченаведених способів 

[245]: 

- шляхом здійснення розрахунків в готівковій формі (грошові кошти 

передаються кур’єру, який доставив придбані з використанням мережі Інтернет 

товари); 
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- у безготівковій електронній формі (наприклад, за допомогою 

поштового переказу або платіжним дорученням); 

- шляхом здійснення розрахунків у безготівковій формі,  

з використанням послуг суб’єктів Інтернет-банкінгу. 

Таким чином, найбільш перспективними, а отже, придатними  до 

використання в якості розрахункової складової ДЕТЗС є системи електронних 

розрахунків, що працюють в режимі реального часу, а також клірингові 

системи розрахунків, що базуються на використанні платіжних документів, 

складених на електронних носіях і підписаних електронним цифровим 

підписом, ідентифікуючої відправника що дозволяє встановити відсутність 

змін і спотворень в електронному документі. 

Одним з видів послуг, що входять в обсяг економічної складової 

розрахункової системи, є можливість здійснювати платежі за правилами 

електронних розрахунків. Для здійснення платежу клієнт ДЕТЗС повинен мати 

рахунок в розрахунковій організації, на якому мають бути депоновані кошти,  

а сама державна електронна торгово-інформаційна система отримати опцію 

безготівкового рахунку. 

 В обумовленому випадку процедура оплати товарів (послуг) виглядає 

наступним чином: покупець за допомогою агрегатора обирає товар, або в 

процесі торгів на біржі або аукціоні укладає угоду, а в якості способів оплати 

вказує безготівковий розрахунок. Після цього покупець формує платіжне 

доручення на користь зазначених вище їм учасника ДЕТЗС, який є клієнтом 

розрахункової системи, а сам покупець отримує товар або послугу. 

Отже, формування стійко функціонуючої розрахункової системи, 

адекватно забезпечує товарообіг в ДЕТЗС, та має стати визначальним етапом 

створення всієї системи в цілому. 

 

3.2. Інструментарій електронного забезпечення сфери здійснення 

державних закупівель 
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Розбудова спроможності сфери здійснення державних закупівель в  

Україні має бути забезпечена удосконаленим інструментарієм, який має 

забезпечити ефективне виконання державного замовлення. 

У вирішальній мірі ефективність функціонування сфери здійснення 

державних закупівель визначається професійними якостями відповідальних 

посадових осіб, фахівців державного замовника, фахівців органів державних 

розпорядників, посадових осіб, які працюють в органах державного нагляду та 

у судовій системі, їх здатністю реагувати на постійно мінливі умови і фактори 

оточення (політичні, технічні, фінансові, соціальні), на перетині яких 

реалізуються всі етапи функціонального циклу державного замовлення. Тому 

вважається, що головним інструментом будь-якої функціональної системи є 

фактор високоякісного фахівця. 

Успішність проведення процесу електронного забезпечення сфери 

здійснення державних закупівель в Україні в першу чергу залежить від 

професіоналізму фахівців сфери здійснення державного замовлення. 

Відповідальні посадові особи повинні використовувати спеціальні методи 

управління, володіти сучасними інструментальними засобами і технічними 

навичками. 

Конкурентоспроможний та інноваційний розвиток сфери здійснення 

державних закупівель України залежить від ефективного функціонування 

системи державного управління, що визначається професіоналізмом, 

компетентністю, високою якістю роботи і відповідальністю кадрів державної 

служби. 

Значна потреба в професійно підготовлених фахівцях, здатних 

оперативно реагувати на сучасні виклики економіки, обумовлює оновлення 

системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери 

здійснення державних закупівель. Тому головним інструментом електронного 

забезпечення сфери здійснення державних закупівель є високопрофесійний 

кадровий ресурс. Професійна освіта у сфері здійснення державних закупівель в 

розвинених країнах формується за допомогою наступних складових: 
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визначення мети, створення навчального продукту, підготовка викладацької 

бази, створення системи контролю відповідності рівня освіти, акредитація, 

створення системи кар’єрного підвищення. У більшості країн ЄС впроваджено 

диференційний підхід до професіоналізації окремих груп фахівців сфери 

державної служби. З метою сприяння підвищенню кваліфікації фахівців у 

сфері державних закупівель розвинуті країни впроваджують комплекси 

освітніх модулів для співробітників системи державних закупівель. 

Використовуються індивідуальні курси. Навчальні курси мають гнучку 

структуру. Наповнення навчальних модулів постійно оновлюється.  

Систематично проводиться моніторинг потреб в отриманні освітніх 

професійних послуг, та якості навчання. Оцінювання охоплює стратегічні 

позиції державних потреб, та залежить від рівня підготовки фахівців. Таким 

чином формується курс навчання. 

Програма навчання обирається згідно до відповідного сектору, вимог 

посадових інструкцій, рівня персональної відповідальності фахівця. Оцінка 

освітньої діяльності здійснюється за критеріями актуальності, технічної якості, 

рівня методичних підходів, та корегується у відповідності до поточних потреб 

конкретних груп слухачів. Таким чином, система професіоналізації фахівців 

сфери здійснення державних закупівель країн ЄС має гнучку систему. 

З’ясовано, що сучасний стан рівня знань фахівців вітчизняної сфери 

здійснення державних закупівель оцінюється як недостатній. Підвищення 

кваліфікації фахівців сфери здійснення державних закупівель проходить у 

формі ситуативних і окремих заходів, що не дає можливості отримати 

комплексні фахові знання та навички. Тому висока теоретична і практична 

значимість вирішення питань підвищення кваліфікації фахівцями сфери 

здійснення державних закупівель є актуальною. 

Крім того, існує нагальна необхідність створити в рамках 

уповноважених державних органів, які здійснюють процес регулювання та 

виконують функції контролю в сфері здійснення державних закупівель 

централізовану обов’язкову систему сертифікації та атестації (переатестації) 
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фахівців, яка буде реалізовувати функції підготовки та атестації (сертифікації) 

посадових осіб, відповідальних за сферу здійснення державних закупівель. 

Функціями системи сертифікації та атестації має стати регулювання та 

формування освітньої політики сфери здійснення державних закупівель; 

консультування та методична підтримка функціональної спроможності сфери 

здійснення державних закупівель; освітня функція та функція підвищення 

кваліфікації, удосконалення бази професійних знань. 

Функція консультування та підтримки діяльності, так само як і 

навчання та підвищення кваліфікації не регулюються національним 

законодавством і розглядаються та класифікуються як додаткові функції, які 

діють на децентралізованому рівні державного управління. 

Відповідно до існуючих реалій, заходи з сертифікації, як один  

з ключових компонентів процесу розбудови спроможності галузі здійснення 

державних закупівель у відповідній національній системі мають виконуватися 

під керівництвом Міністерства економіки і розвитку України  

за участю всіх зацікавлених сторін, а саме: Національної державної служби 

України; Державного казначейства; представників приватного сектору 

економіки, якими є: Асоціація закупників; Асоціація «Український клуб 

бізнесу «Агріколь»; представники освітніх і навчальних організацій, якими є: 

Національна академія державного управління; Вісник державних закупівель; 

Торгово-промислова палата України. 

З метою вплинути на загальну продуктивність і якість службовців, що 

працюють в сфері державних закупівель необхідно систематизувати та 

доповнити існуючі правила щодо прийому на роботу, вступного курсу 

підготовки, підвищення кваліфікації, створення моделі компетенції, допуску, 

можливості просування по службі, очікуваного та обов’язкового дотримання 

норм поведінки і оцінки ефективності праці. 

За таких умов мотивацією проходження сертифікації  

та перекваліфікації повинен стати фактор статусу, тобто готовності фахівців 
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ефективно працювати, впроваджуючи якісні новації в сфері організації  

та ефективності роботи. 

Враховуючи вищезазначене, з метою здійснення єдиної державної 

політики у сфері підвищення кваліфікації, професійної освіти та 

перепідготовки фахівців з управління, здійснення, виконання і забезпечення 

сфери здійснення державних закупівель, пропонується прийняти Стратегію 

освіти фахівців державної служби сфери здійснення державних закупівель 

(далі – Стратегія). 

Стратегія має стати початком створення послідовної системи навчання 

у сфері здійснення державних закупівель шляхом співпраці всіх зацікавлених 

сторін, а саме: Національного управління з питань закупівель; закупівельних 

комісій, Департаменту управління персоналом МЕРТ; Міністерства фінансів 

України; Міністерства освіти і науки України; національних навчальних 

закладів. 

Стратегія освіти фахівців державної служби сфери здійснення 

державних закупівель 

1. Вступ 

Загальна ідея Стратегії полягає у необхідності випереджаючої 

підготовки кваліфікованих кадрів в умовах швидкого розвитку системи 

державних конкурсних торгів та процесів електронного забезпечення сфери 

здійснення державних закупівель, формування в Україні внутрішніх 

конкурентних ринків. 

Впровадження інтегрованих систем державного менеджменту, що 

представляють собою сукупність новітніх технологій системи державного 

управління і вимагають масового залучення керівного, середнього та нижнього 

управлінського рівнів фахівців у реалізацію цих проектів. 

2. Мета Стратегії 

Метою Стратегії є створення послідовного підходу до формування 

постійної ефективної системи навчання державних службовців сфери 

здійснення державних закупівель; розбудова спроможності адміністративного 
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персоналу; підготовка кадрового складу фахівців державної служби сфери 

здійснення державних закупівель; створення сталої та послідовної стратегії 

професійної підготовки на національному рівні, яка впроваджує механізми  

для регулярної оцінки потреб персоналу та здобуття широкого спектру 

навичок у сфері здійснення державних закупівель; виявлення потреб у 

навчанні, планування навчальних заходів, оцінка результатів та видача 

відповідних сертифікатів; навчання та перепідготовка персоналу з метою 

отримання сертифікованих фахівців з державних закупівель; навчання та 

підготовка незалежних експертів на контрактній основі, що забезпечить 

дотримання основних принципів системи державних закупівель; навчання та 

підготовка учасників торгів, які беруть участь у процедурі державних 

закупівель для забезпечення розуміння ними процедури державних закупівель 

на всіх етапах, а також прав та обов'язків відповідно до укладеного контракту; 

надання освіти та професійної підготовки для всіх осіб, задіяних в системі 

державних закупівель в цілому, а також в окремих процедурах закупівель; 

створення спеціальності «фахівець сфери здійснення державних закупівель». 

3. Рівні освіти  

Пропонується створення системи отримання вищої освіти та системи 

підвищення кваліфікації для сфери здійснення державних закупівель. 

3.1. Вища освіта за програмою вищих навчальних закладів. 

Пропонується створення в рамках програми магістерської підготовки  

з державного управління в Національній академії та її регіональних інститутах, 

а також в Інституті «Вища школа державного управління» спеціальності 

фахівця сфери здійснення державних закупівель. 

Єдина система вищої освіти, яка включає отримання вищої освіти для 

сфери здійснення державних закупівель, як складова частина державної 

системи освіти України призначена для підготовки та перепідготовки (система 

другої вищої освіти) фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів державної 

служби сфери здійснення державних закупівель. Пропонується наступна 

структура: Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи 
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виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади; вищі навчальні 

заклади, в яких здійснюється підготовка фахівців державної служби сфери 

здійснення державних закупівель; науково-методичні установи. 

Функціонування системи освіти фахівців державної служби сфери 

здійснення державних закупівель забезпечуватиме: створення інформативно-

правової бази освіти в сфері здійснення державних закупівель; підготовку у 

вищих навчальних закладах фахівців сфери здійснення державних закупівель; 

координацію діяльності системи підвищення кваліфікації фахівців державної 

служби сфери здійснення державних закупівель на умовах отримання другої 

вищої освіти; узгодження порядку комплектування вищих навчальних закладів 

постійним складом викладачів; фінансування підготовки фахівців у цих 

закладах за відповідним механізмом. 

Управління системою освіти державної служби сфери здійснення 

державних закупівель здійснюватиметься з урахуванням таких принципів: 

централізація управління освітою сфери здійснення державних закупівель; 

суміщення прав центральних органів виконавчої влади в організації системи 

освіти сфери здійснення державних закупівель; розподіл функцій управління 

між центральними органами виконавчої влади, замовниками та навчальними 

закладами в межах визначених повноважень системи освіти сфери здійснення 

державних закупівель; поєднання принципів єдиноначальності та 

самоврядування при організації системи освіти сфери здійснення державних 

закупівель. 

Керівництво підготовкою фахівців державної служби у сфері 

здійснення державних закупівель у системі освіти здійснюється МОН та 

іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі 

навчальні заклади. 

3.2. Професійна освіта за програмою навчання з метою підвищення 

професійної кваліфікації державних службовців сфери здійснення державних 

закупівель 
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Компонентами системи підвищення кваліфікації є: оцінка потреб; 

розробка комплексної програми навчання із різних спеціалізованих курсів; 

розвиток і підтримка бази експертів та консультантів; акредитація, моніторинг, 

навчання, сертифікація та розвиток кар'єри фахівців; система обов’язкової 

сертифікації фахівців. 

Спрямованість програми професійної підготовки зумовлена об’ємом 

знань, які потрібно отримати кожному фахівцю, а саме: 

- розширення знань про систему державних закупівель і належне 

застосування правових норм (основні поняття, етапи процесу і прийняття 

рішень); 

- знання про систему державних закупівель на практичному прикладі: 

відкрита процедура державних закупівель, договірна процедура та закрита 

процедура, рамкова угода, пряма угода – безпосередня закупівля товарів, робіт 

і послуг;  

- інформованість щодо правових дилем і надання практичних 

рекомендацій щодо подолання проблем, які виникають при застосуванні 

певних процедур; 

- інструкція з практичної реалізації закону та інших правових норм у 

сфері здійснення державних закупівель; 

- розуміння основ Договору про Європейське Співтовариство, що 

належать до сфери здійснення державних закупівель та захисту конкуренції з 

акцентом на основні положення контрактів; 

- розуміння ролі європейських інститутів, зокрема, Європейської 

комісії та Європейського суду; 

- розуміння двох типів директив (для загального сектора і сектора 

комунальних послуг) і Директиви з правового захисту; 

- розуміння процедури подачі скарг та апеляцій в ЄС, а також 

обізнаність у процесі оскарження в рамках національного законодавства. 

3.2.1. Структура системи підвищення кваліфікації 
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Підвищення кваліфікації фахівців сфери здійснення державних 

закупівель має контролюватися установою, яка регламентує діяльність сфери 

здійснення державних закупівель, якою у поточний період є МЕРТ. 

МЕРТ спільно із МОН мають розробити навчальні програми з 

підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель. МОН на 

базі Інституту підвищення кваліфікації Національної академії, разом з іншими 

постачальниками освітніх програм повинні здійснювати впровадження 

навчальних планів підвищення кваліфікації фахівців сфери здійснення 

державних закупівель, систематично проводити оцінку результатів навчання та 

використовувати передовий досвід для майбутніх освітніх заходів. 

Вимоги до навчання визначаються за допомогою системи моніторингу 

індивідуальних навичок та індивідуального плану розвитку і мають бути 

пристосовані до індивідуальних потреб. 

Навчання повинно відповідати індивідуальним потребам. Потреби 

узгоджуються між працівником та керівником. 

3.3. Пропонується створення Системи професійних інструкторів сфери 

здійснення державних закупівель 

Інститут професійних інструкторів, складається з експертів та фахівців 

високого кваліфікаційного рівня. 

Метою системи професійних інструкторів сфери здійснення державних 

закупівель є: зміцнення загального потенціалу галузі; виділення із загалу 

фахівців сфери здійснення державних закупівель найбільш кваліфікованих 

фахівців з метою створення кадрового керівного професійного резерву сфери 

здійснення державних закупівель; створення системи досвідчених експертів; 

створення бази кваліфікованих викладачів для закладів, які проводять заходи з 

підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель. 

Ризиками системи професійних інструкторів можуть бути відсутність у 

поточний період нормативного регулювання інституту професійних 

інструкторів; відсутність системи регулярної освіти державних службовців 

сфери здійснення державних закупівель; недостатній рівень фінансування 



 

 

100 

 

 

державних органів сфери здійснення державних закупівель; відсутність 

економічних стимулів; постійні зміни в законодавстві, яке регулює сферу 

здійснення державних закупівель. 

Технічна і педагогічна підготовка бази регулярних інструкторів, що 

мають змогу задовольнити основні поточні потреби в навчанні, досі є 

ключовим питанням для більшості державних установ. 

4. Оцінювання рівня кваліфікації системи сертифікації фахівців  

Метою впровадження системи сертифікації фахівців є підтримка та 

створення системи заохочення державних службовців до отримання 

відповідної кваліфікації та навичок, досвіду і знань у сфері здійснення 

державних закупівель, необхідних для повної реалізації професійного 

потенціалу. 

Доцільне створення умов, за якими державні службовці приймаються на 

роботу і підвищуються по службі на основі результатів конкурсних іспитів. 

При цьому мета системи освіти полягає у формування у фахівців сфери 

здійснення державних закупівель принципів політичної нейтральності  

і неупередженості. Оклади державних посадовців мають регламентуватися 

згідно із законодавством України, згідно рівня кваліфікації, стажу роботи, 

кількості впроваджених новацій. 

4.1. Створення навичок системи контролю продуктивності та якості  

як вирішальні функції у підвищенні ефективності системи державних 

закупівель. 

Розбудова спроможності сфери здійснення державних закупівель 

вимагає створення системи освоєння знань за спеціально розробленими 

національними програмами на засадах:  

- незалежного викладання та наукових досліджень в університетах, 

через приватні компанії; 

- проведення дослідницької роботи у сфері здійснення державних 

закупівель в галузі права, економіки і політики, участь у національних  
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та міжнародних наукових заходах, присвячених питанням розвитку 

законодавства у сфері здійснення державних закупівель, економіки і політики; 

- застосування розширеної концепції навчання в сфері здійснення 

державних закупівель поза межами етапу проведення тендеру (конкурсних 

торгів); 

- виведення навчання у сфері здійснення державних закупівель на 

стратегічний рівень; 

- передбачення статті видатків в бюджеті для навчання та розбудови 

системи освіти сфери здійснення державних закупівель; 

- залучення кваліфікованих фахівців з метою підвищення якості 

навчання в сфері здійснення державних закупівель. 

5. Оцінювання якості кваліфікації фахівців 

Для досягнення високого рівня професіоналізму у сфері здійснення 

державних закупівель мають бути визначені чіткі стандарти для персоналу, 

відповідно до яких відбувається оцінювання. 

Пропонується впровадити наступні методи та інструменти оцінювання 

результату отриманих фахівцями навичок: 

- створення базового профілю професійної кваліфікації для сфери 

здійснення державних закупівель з подальшим порівнянням показників 

прогресу за рік;  

- формування системи управління ефективністю, що передбачає 

впровадження набору заздалегідь визначених показників ефективності та 

надання інформації щодо їх періодичної зміни; 

- опитування з подальшою оцінкою ефективності проведення навчання 

на початковому етапі, системне порівняння результатів на регулярній основі  

на етапі завершення освітнього курсу; 

6. Форми навчання професійної підготовки фахівців державної служби 

сфери здійснення державних закупівель 
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Види підготовки державних службовців в сфері здійснення державних 

закупівель мають залежати від адміністративної посади і статусу відповідних 

осіб. Зокрема, це можуть бути:  

- кандидати на посади на державній службі;  

- новопризначені державні службовці в штаті адміністративних одиниць;  

- державні службовці, які обіймають посади в органах державного 

управління. 

Основні форми навчання, які задовольняють пов’язані з цим навчальні 

потреби: 

- курси підвищення кваліфікації за місцем роботи є єдиним видом 

безперервного навчання, що забезпечує можливість як підвищити 

компетентність, так і напрацювати належні навички для співробітників, що 

паралельно працюють на своїх робочих місцях, або для тих, хто очікує на 

підвищення; 

- підготовчі програми, що містять огляд основних тем, корисну 

інформацію, доцільні для кандидатів на державну службу і для вступного 

інструктажу; 

- програми підвищення кваліфікації за місцем роботи у вигляді 

комбінації загальної національної програми і набору спеціалізованих програм, 

призначених для конкретних груп державних службовців, що беруть участь у 

всіх етапах циклу державних закупівель. 

 Програми повинні бути доступними та відкритими для кожного 

державного службовця, який має потребу покращити або оновити свої знання 

та навички, або набути нових навичок та компетенції у відповідності з цілями 

державної політики і стратегічними цілями у сфері державних закупівель. 

Доцільно розробити програмний продукт на засадах електронного 

забезпечення процесу навчання 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У магістерській роботі наведено аналіз сфери здійснення державних 

закупівель в Україні. За результатами дослідження сформульовано такі 

висновки: 

1.  Визначено сутність інституту державних електронних закупівель як 

об’єктивно існуючої складової сфери державного замовлення, що здійснює 

значний вплив на процеси економічного розвитку. Розвинуто поняття апарату 

дослідження електронного забезпечення сфери здійснення державних 

закупівель як результат еволюційної інтеграції феноменів електронної комерції 

та електронного урядування на засадах розвитку електронної мережі Інтернет. 

2. Обґрунтовано подальший розвиток науково-методичних підходів  

до визначення критеріїв оцінки готовності регіонів України до впровадження 

електронного забезпечення сфери здійснення державних закупівель на засадах 

узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду з подальшим визначенням 

умов їх практичного використання, із урахуванням тенденцій процесу 

інституалізації сфери здійснення державних електронних закупівель в Україні, 

шляхом синтезу методології оцінювання критеріїв рівня готовності органів 

державної влади до електронного забезпечення системи державних закупівель 

із удосконаленою методикою моніторингу готовності регіонів України  

до переходу процесів торгівлі в мережу Інтернет, на засадах принципів 

геоінформаційних систем та розрахунку економічних, технічних 

інфраструктурних показників готовності регіону до електронного забезпечення 

державної торгівельної діяльності. 

3. Визначено особливості системи регулювання державою 

інформаційного забезпечення сфери здійснення державних закупівель  

із позицій структурних особливостей інституту сфери здійснення державних 

закупівель України, особливостей повноважень державних контролюючих 

органів, обов’язків державних замовників і розпорядників державних коштів  
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із надання інформації щодо етапів процесу державної закупівельної діяльності. 

Виявлено недосконалість нормативно-правового й організаційного механізмів 

інформаційного забезпечення сфери здійснення державних закупівель,  

що призводить до зниження рівня прозорості сфери державного замовлення, 

ускладнює здійснення функцій державного та громадського моніторингу, 

збільшує корупційну складову сфери здійснення державних закупівель. 

4. Проведено аналіз тенденцій державного регулювання закупівельної 

діяльності в Україні. Виявлено стратегічні напрямки державного регулювання 

бюджетною сферою, а саме: жорстка економія державних коштів, 

відповідальність за ефективне витрачання бюджетних коштів на всіх рівнях 

влади, удосконалення механізму сфери здійснення державних закупівель. 

Виявлено, що існуюча стратегія управління державними фінансами має 

вектор на наближення нормативно-правового забезпечення сфери здійснення 

державних закупівель України до стандартів Європейського Союзу (далі ЄС) і 

носить декларативний характер щодо питань удосконалення сфери здійснення 

державних закупівель, не містить плану конкретних дій щодо формування 

сталого інституту сфери здійснення державних закупівель. У ході аналізу 

вітчизняного та зарубіжного досвіду доведено, що механізми нормативно-

правового регулювання вітчизняною сферою державного замовлення схожі з 

механізмами регулювання системи державних закупівель країн ЄС, але на 

сьогодні вітчизняні механізми здійснення державних закупівель мають низку 

недоліків у зв’язку із тим, що Україна на рівні державних органів повільно 

впроваджує передовий світовий досвід електронних технологій у сферу 

державного регулювання, повільно вирішує питання електронного 

забезпечення сфери здійснення державних закупівель, не має оптимальної 

науково-обґрунтованої концепції розвитку сфери здійснення державних 

закупівель. 
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