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Постановка проблеми. Сьогодні в умовах 

ринкової економіки велике значення має ефек-

тивне використання державних коштів держа-

ви та підприємств державного сектору еконо-

міки для придбання товарів та послуг. Тому по-

стає питання, яким чином можливо здійсню-

вати контроль у сфері державних закупівель та 

сприяти умовам для створення конкурентного 

середовища. За останні роки прийнято велику 

кількість нормативних актів пов’язаних з дер-

жавним контролем в сфері державних закупі-

вель, проте зважаючи що до недавнього часу 

питання державних закупівель не мали необ-

хідного наукового, правового і методологічного 

обґрунтування, а сам контроль у значній мірі 

був ослаблений існує багато неврегульованих 

питань, які на сьогодні врегульовуються в 

судовому порядку і найбільша проблема коруп-

ція. Тож запобігати проявам корупції у цій сфе-

рі, забезпечити прозорість процедур закупівель 

товарів, робіт і послуг за державні кошти та до-

сягти оптимального і раціонального їх викорис-

тання є основним завданням даної роботи. Актуа-

льність питань, що розглядаються в даній роботі, 

полягає в необхідності вдосконалення закупіве-

льної практики, що приведе до зниження коруп-

ційності процесу при витрачанні бюджетних 

коштів, забезпечення придбання кращих товарів, 

робіт і послуг, з урахуванням наявних потреб і 

фінансових ресурсів. 

На сьогоднішній день, діюче законодавство 

не досить чіткого визначення деяких моментів 

державних закупівель, що призводить до 

порушень в процедурах закупівель. Тож, 

розроблення та застосування правових методів 

та механізмів для захисту інтересів держави та 

підприємств, застосування яких дозволить 

економити державні кошти. Для цього в роботі 

встановлено існуючі на сьогодні проблеми у 

законодавстві про проведення торгів та 

запропоновано шляхи їх подолання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Публічні закупівлі є обов'язковою складовою 

функціонування  держави до якої прикуто ува-

гу не тільки науковців, контролюючих органів 

але і громадськості. Для всебічного висвітлення 

питання проблем та особливостей проведення 

публічних закупівель в сучасних умовах за тео-

ретичну основу дослідження взято праці віт-

чизняних та зарубіжних вчених – юристів та 

економістів, а саме: В. Александрова, П. Герман-

чука, К. Голобородько, О. Кулак,  Р. Ларіної, 

О. Підопригори, В. В. Смиричинського О. Фіц, 

Ю. Фалко, Н. Чухрай  та законодавство Укра-

їни. Незважаючи на наявність багатьох публіка-

цій із проблематики публічних закупівель, пода-

льшого дослідження потребують особливості 

функціонування системи публічних закупівель 

з урахуванням специфіки сучасних економіч-

них перетворень. 

Постановка завдання. Мета дослідження 

полягає в аналізі особливостей функціонування 

системи публічних закупівель в Україні, 

виявленні основних переваг та недоліків діючої 

системи закупівель. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Поняття «державні закупівлі» вживається в 

нормативно – правових актах тільки з 25 грудня 

2015 року (дата прийняття Закону України 

«Про публічні закупівлі»), а питома кількість 

наукових робіт видана до прийняття вищезга-

даного закону, тому в них вживається поняття 

«державні закупівлі», що було закріплено Зако-

ном України «Про державні закупівлі», хоча 
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деякі з авторів вже тоді розпочали використо-

вувати поняття «публічні закупівлі, наприклад: 

В. Новаковець [1], а окремі дослідники - 

«суспільні закупівлі» [2]. 

Так поняття «державні закупівлі» має різні 

тлумачення, наприклад: 

- в дисертації кандидата наук з державного 

управління О. Кулак  на тему: «Механізми 

забезпечення розвитку системи державних за-

купівель в Україні» це  будь -яке придбання то-

варів, що здійснюються державними замовни-

ками за рахунок державних коштів, в  розуміє [3]. 

-  в науковій статті Ю. Фалко «Удоскона-

лення управління системою державних закупі-

вель в умовах модернізації економіки України». - 

це регламентована законодавством діяльність 

держави з придбання товарів, робіт і послуг із 

найбільшою ефективністю і найменшими витра-

тами з метою забезпечення діяльності держави, а 

також з метою справляння впливу на розвиток 

приватного сектору національної економіки і 

виконання соціально значущих функцій [4]. 

-  в статті Р. Афанасієва та В. Квача «Загаль-

нотеоретичні положення про публічні закупів-

лі: поняття та призначення» - це  процес прид-

бання замовником товарів, робіт, послуг, необ-

хідних для його повного та ефективного функ-

ціонування, який відбувається у визначеному 

законодавством про публічні закупівлі 

порядку, у межах добросовісної конкуренції з 

метою забезпечення ефективності та 

максимальної економії державних коштів [5]. 

- в роботі С. Паппаса «Політика ЄС у сфері 

державних закупівель» підкреслено, що публічні 

закупівлі - це сукупність суспільних правовідно-

син, що виникають у процесі реалізації замовни-

ком публічних потреб у товарах, роботах і послу-

гах за публічні кошти у порядку, встановленому 

законодавством України [6]. 

Тож, поняття «державні закупівлі» і «публі-

чні закупівлі» є тотожними і передбачають 

виконання державою різноманітних функцій, 

орієнтованих на підвищення керованості, запо-

бігання неконтрольованому зростанню витрат, 

скорочення видатків державного бюджету, 

управління матеріальними потоками за умови 

відповідності їх ринковим відносинам. 

Тлумачення терміну “тендер” (від англ. 

tender -  оіційна пропозиція) має багато значень. 

В цілому, тендер (торги) – це здійснення конку-

рентного відбору учасників з метою визначен-

ня переможця тендеру (торгів) згідно з проце-

дурами (крім процедури закупівлі в одного пос-

тачальника) або оголошення покупцем (замов-

ником) конкурсу для продавців (постачальни-

ків) із заздалегідь визначеними характеристиками. 

Формування політики України у сфері 

публічних закупівель здійснюється за такими 

ключовими напрямами: гармонізація законо-

давства про публічні закупівлі в Україні з 

Директивами Європейського Союзу у сфері 

публічних закупівель та стандартів Угоди 

Світової організації торгівлі про державні 

закупівлі; удосконалення електронної системи 

закупівель та нормативно-правової бази, що ре-

гулює цю сферу, з метою підвищення прозоро-

сті процесу здійснення публічних закупівель, 

об’єктивності моніторингу та контролю за здій-

сненням закупівель, зменшення ризиків злов-

живань (корупції) та підвищення довіри до сфе-

ри закупівель; професіоналізація публічних за-

купівель шляхом впровадження в Україні меха-

нізму централізованих закупівель, розвитку си-

стеми професійної підготовки спеціалістів з пи-

тань публічних закупівель та поступової заміни 

тендерних комітетів на уповноважених осіб. 

Публічні закупівлі спрямовані на задоволення 

потреб через надання державних послуг. У кож-

ній країні по всьому світу державні закупівлі 

становлять значну частку ВВП (від 8% до 21%), а 

отже, державні закупівлі є потужним інструмен-

том впливу на ринок як з боку виробництва, так і 

з боку споживання. Ефективне функціонування 

цього сектора є необхідною умовою для форму-

вання стійкої та ефективної економічної системи 

в цілому [7]. 

В Україні для центральних органів виконав-

чої влади та замовників, що здійснюють діяль-

ність в окремих сферах господарювання з 1 

квітня 2016 року та для всіх замовників - з 1 

серпня 2016 року вступив в дію Закон України 

«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922- 

VIII (далі – Закон №922 - VIII) [8]. Закон 

визначає публічні закупівлі як «придбання 

замовником товарів, робіт і послуг у порядку, 

встановленому Законом».[7] Закон України 

«Про публічні закупівлі» є наслідком економіч-

них і політичних змін в країні. Необхідність 

змін у сфері державних закупівель спричинено 

необхідністю: боротьби з нецільовим витрачан-

ням бюджетних коштів, зниження наслідків кри-

зових явищ, забезпечення конкуренції на ринку 

публічних закупівель та залучення інвестицій. 

Відповідно до п.9 ст. 1 розділу 1 Закон №922-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%20%D0%AE$


Альманах науки 

 

6 

VIII  замовники - органи державної влади, орга-

ни місцевого самоврядування та органи соціаль-

ного страхування, створені відповідно до зако-

ну, а також юридичні особи (підприємства, уста-

нови, організації) та їх об’єднання, які забезпе-

чують потреби держави або територіальної гро-

мади, якщо така діяльність не здійснюється на 

промисловій чи комерційній основі, за наявності 

однієї з таких ознак: 

- юридична особа є розпорядником, 

одержувачем бюджетних коштів; 

- органи державної влади чи органи 

місцевого самоврядування або інші замовники 

володіють більшістю голосів у вищому органі 

управління юридичної особи; 

- у статутному капіталі юридичної особи 

державна або комунальна частка акцій (часток, 

паїв) перевищує 50 відсотків. 

До замовників також належать юридичні 

особи та/або суб’єкти господарювання, які 

здійснюють діяльність в окремих сферах 

господарювання та відповідають хоча б одній з 

таких ознак: 

- органам державної влади, органам влади 

Автономної Республіки Крим, органам 

місцевого самоврядування належить частка у 

статутному капіталі суб’єкта господарювання в 

розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи 

володіють більшістю голосів у вищому органі 

суб’єкта господарювання чи правом 

призначати більше половини складу 

виконавчого органу або наглядової ради 

суб’єкта господарювання; 

- наявність спеціальних або ексклюзивних прав. 

Слід зазначити, що з метою визначення по-

няття «замовник» Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України надано роз’яснення 

щодо здійснення закупівель замовниками від 

29.04.2016 № 3302-06/12875-06 (далі – роз’яснен-

ня 3302-06/12875-06) яким детально визначено 

поняття «замовник». 

Відповідно до роз’яснення №3302-06/12875-06 

юридичні особи (підприємства, установи, орга-

нізації) та їх об’єднання самостійно визначають 

приналежність до замовників у розумінні абза-

цу першого пункту 9 частини 1 статті 1 Закон 

№922- VIII, що дає змогу великій кількості 

державних підприємств здійснювати закупівлі 

без застосування норм Закон №922- VIII, що є 

підгрунтям для корупційних дій.  

Так наприклад Окружний адміністративний 

суд Києва скасував рішення тендерної колегії 

Антимонопольним комітетом України (далі - 

АМКУ) про прийняття до розгляду скарги ТОВ 

«АГВ Інжиніринг» у межах відкритих торгів ПАТ 

«Київ-Дніпровське МППЗТ», визнавши, що 

останнє не є замовником в розумінні Закону «Про 

публічні закупівлі». Про це свідчить рішення суду. 

Суд вирішив, що «Київ-Дніпровське МППЗТ» 

не є Замовником у розумінні Закону «Про пуб-

лічні закупівлі», а отже положення цього закону 

щодо оскарження процедури закупівель засто-

сувати неможливо. Відтак, рішення тендерної 

колегії АМКУ у межах розгляду скарги ТОВ 

«АГВ Інжиніринг» на закупівлі послуг з 

паспортизації колії за 1,31 млн грн є 

неправомірним. І має бути скасованим. 

У ході спірного розгляду скарги одного із 

учасників торгів щодо його неправомірного 

відхилення (без зазначення невідповідностей 

конкретним вимогам тендерної документації), 

«Київ-Дніпровське МППЗТ», як замовник, не 

надавав Колегії жодних пояснень з приводу 

того, що не являється Замовником. 

У ході спірного розгляду доводів скаржника, 

колегія АМКУ зобов’язала замовника скасувати 

рішення про відхилення пропозиції «АГВ 

Інжиніринг», а також всі прийняті у подальшому 

рішення в межах процедури закупівлі. 

Замовник не став скасовувати уже прийняті 

рішення, натомість відмінив торги, посилаю-

чись на те, що не може усунути порушення 

через виявлені «порушення законодавства». І 

після цього «Київ-Дніпровське МППЗТ» пішло 

до суду із позовами проти АМКУ стосовно 

визнання неправомірними двох рішень Колегії: 

рішення про прийняття до розгляду скарги 

«АГВ Інжиніринг» та рішення, прийнятого за 

результатами розгляду цієї скарги. 

Підставою для відміни цих рішень АМКУ і 

стало те, що «Київ-Дніпровське міжгалузеве 

підприємство залізничного транспорту» у ста-

тутному капіталі якого державна або комуна-

льна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 

відсотків перестало визнавати себе замовником 

та має можливість на розсуд членів тендерного 

комітету відхиляти торги. Вирішенням даної 

проблеми є чітке визначення на законодавчому 

рівні поняття «замовник». 

Також, статтею 11 Закон №922- VIII передба-

чено що для організації та проведення процедур 

закупівель замовник утворює тендерний комітет 

(комітети) або визначає уповноважену особу 

(осіб), який повинен діяти на засадах колегіаль-

http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=d4fb2474-d492-4450-b8e3-3d586ef35a8e
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=d4fb2474-d492-4450-b8e3-3d586ef35a8e
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78228006
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-23-001067-c
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ності та неупередженості. Членство в тендерно-

му комітеті або визначення уповноваженої 

особи (осіб) не повинно створювати конфлікт 

між інтересами замовника та учасника чи між 

інтересами учасників процедури закупівлі, 

наявність якого може вплинути на об’єктивність 

і неупередженість прийняття рішень щодо 

вибору переможця процедури закупівлі. Упов-

новажена особа (особи) під час організації та 

проведення процедур закупівель повинна забез-

печити об’єктивність та неупередженість під час 

процесу організації та проведення процедур за-

купівлі в інтересах замовника. Склад тендерного 

комітету та положення про тендерний комітет 

затверджуються рішенням замовника. Уповно-

важена особа (особи) здійснює свою діяльність 

на підставі укладеного з замовником трудового 

договору (контракту) або розпорядчого рішення 

замовника. До складу тендерного комітету не 

можуть входити посадові особи та представники 

учасників, члени їхніх сімей, а також народні 

депутати України, депутати Верховної Ради Ав-

тономної Республіки Крим та депутати міської, 

районної у місті, районної, обласної ради. Проте 

жодним нормативно правовим актом не перед-

бачено можливість ані самим Замовником а ні 

контролюючими органами перевірити інформа-

цію чи є член тендерного комітету посадовою 

особою чи представником учасника або членом 

його сім'ї що дозволить лобіювати інтереси не 

правомірності витрачання державних коштів, а 

власні інтереси.  

Подолання даної проблеми можливе шляхом 

утворення в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування та підприємствах 

державного сектору незалежного департаменту 

контрактної роботи, який буде чітко регламен-

тувати вимоги до учасника публічних закупі-

вель, не допускаючи підрядників, які не мають 

доброї репутації, достатнього досвіду роботи і 

відповідної кваліфікації. Законодавство мінімі-

зує не тільки ризики, але і ймовірність збитків з 

боку учасників, які можуть виникнути із-за 

помилок замовника.  

Також важливим питанням є професіоналі-

зація публічних закупівель, яка розглядається як 

необхідна складова адаптації до міжнародних 

стандартів та оптимізації в єдиній системі цент-

ралізованих та децентралізованих публічних за-

купівель. Протягом першого півріччя 2018 року 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України проведено дослідження. Так, в резуль-

таті дослідження виявлено, що відсутність про-

фесійного підходу до організації закупівельної 

діяльності спричиняє низку проблем, серед яких 

відсутність знань та практичних навичок щодо 

застосування законодавства у сфері публічних 

закупівель; відсутність мотивації як в роботі, так 

і в отриманні знань; високий рівень ризику нес-

проможності забезпечити потреби організації; 

дефіцит досвідчених фахівців із закупівель в 

організаціях. Також за підсумками опитування: 

- близько 82,5% організаторів закупівель 

підтвердили, що проведення закупівель є до-

датковим навантаженням до основних посадо-

вих обов'язків, яке не оплачується додатково; 

- де-юре публічними закупівлями займається 

5 осіб, де-факто - 1 особа (секретар тендерного 

комітету, бухгалтер, комірник, т.п.) [9]. 

Необхідно погодитись з оцінкою Міністер-

ства економічного розвитку і торгівлі України, 

що колективна форма організації процесу заку-

півель на основі тендерного комітету, члени яко-

го працюють на безоплатній основі, мають висо-

кий рівень ризику та відповідальності, низьку 

матеріальну мотивацію та відсутність компенса-

ції за проведену роботу, призводить до неефек-

тивного здійснення процедур закупівель від іме-

ні конкретної організації-замовника, та у під-

сумку - до неефективного використання коштів 

платників податків, що спричиняє неналежне 

забезпечення потреб громадян і держави [9]. 

Автори ІІ проекту Стратегії розвитку системи 

державних закупівель підкреслюють здебільшо-

го сумісницький та подекуди аматорський під-

хід до системи державних закупівель», а також, 

що основна робота може не дозволяти їм приді-

лити достатнього часу для виконання закупіве-

льних процедур та вказують, що більшість пред-

ставників замовників «не мають спеціалізова-

них знань [10]. Рішенням даної проблеми є за-

провадження дисципліни з вивчення публічних 

закупівель, шляхом упровадження освітніх про-

грам, навчальних дисциплін, курсів для підго-

товки здобувачів вищої освіти першого та дру-

гого рівнів за відповідними спеціальностями.  

Висновки з проведеного дослідження. 

Основною метою реформи публічних закупівель 

є створення сучасної і дієвої системи публічних 

закупівель, спрямованої на ефективне витрачан-

ня коштів платників податків та забезпечення 

потреб держави і територіальних громад, ство-

рення конкурентного середовища та подальший 

розвиток добросовісної конкуренції у сфері заку-
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півель в Україні. Одним зі стратегічних напрям-

ків реформування є подолання корупції, та усу-

нення прогалин в законодавстві. Врахування про-

позицій вирішення недоліків чинного законодав-

ства наведених в даній роботі призвело б до пози-

тивного результату як то збільшення прозорості 

у даній сфері. Але для того, щоб досягнути 

поставлених цілей, органам влади потрібно 

звертати увагу не лише на створення нових 

ефективних, за свої змістом, нормативно-

правових актів, а й чітко контролювати їх  

виконання для досягнення максимального 

результату, унеможливити корупцію та 

зловживання у сфері державних закупівель. 
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