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ВСТУП
Закупівля товарів, робіт і послуг

— це молода сфера державної по&
літики, яка виникла у зв'язку з пе&
реходом України до ринкових ме&
тодів регулювання економічних
відносин та відмови від централізо&
ваного планування матеріально&
технічного забезпечення суб'єктів
господарювання. Ці зміни виклика&
ли необхідність переходу на нові
правила та процедури здійснення
закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти. Система держав&
них закупівель за останні роки кар&
динально змінилася від характерної
для адміністративно&командної
економіки, до такої, що в цілому
відповідає ринковим умовам госпо&
дарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукових досліджень у сфері
державних закупівель здійснено
дуже небагато.  Проблематику
державного замовлення і держав&
них закупівель досліджували віт&
чизняні та зарубіжні вчені Дж. Гел&
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брейт, В. Геєць, Дж. Стігліц, І. Смот&
рицька, В. Смиричинський, Н.Б. Тка&
ченко та ін. У їх працях державні
закупівлі товарів, робіт і послуг
розглянуті як необхідний атрибут
функціонування держави у рин&
ковій економіці та інструмент ви&
конання нею своїх зобов'язань.

Водночас все ще залишається
малодослідженою проблематика
функціонування сектора держав&
них закупівель. Актуальність теми
дослідження зумовлена наявністю
значної кількості недоліків, супе&
речностей, прогалин та зловжи&
вань у регулюванні закупівель за
державним замовленням, а отже,
необхідністю теоретичного осмис&
лення сучасного стану їх регулю&
вання з боку державних органів.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Застосування конкурентних

процедур при закупівлі товарів, ро&
біт і послуг за державні кошти вик&
ликає багато проблем і суперечнос&
тей, які у міру вдосконалення сфери
державних закупівель поступово ви&
рішуються, але залишається ще дуже

багато невирішених питань, які необ&
хідно досліджувати на рівні науко&
вих досліджень та впроваджувати
відповідними державними органами
влади.

Мета статті — проаналізувати
сучасні тенденції сектора держав&
них закупівель, виявити найбільш
проблемні місця, які потребують
розробки механізмів покращення
державного регулювання закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні
кошти, дослідити основні проблеми
неефективного використання дер&
жавних коштів та шляхи їх подолан&
ня.

У роботі було використано за&
гальнонаукові та спеціальні методи
пізнання, зокрема, історико&анал&
ітичний метод використовувався
при дослідженні генезису норма&
тивних актів України у сфері регу&
лювання сфери державних закупі&
вель. Порівняльний метод викори&
стовувався при аналізі статистич&
них показників обсягу державних
закупівель.

РЕЗУЛЬТАТИ
Державні закупівлі — це молода

сфера державної політики, яка була
впроваджена з липня 2000 року, коли
вступив у дію Закон України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти".

Ринкові перетворення та прове&
дення приватизації породили нові
категорії власників та суб'єктів під&
приємницької діяльності, на відміну
від існуючого раніше економічного
устрою, за якого переважно держа&
ва була власником засобів вироб&
ництва. Відбулися зміни в характері
закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти, підставах виник&
нення зобов'язань, їх сутності.
Здійснено перехід до ринкових ме&
тодів регулювання державних заку&
півель, які набули нових якостей та
змісту порівняно із плановою еко&
номікою.

Окрім цього, важливо зазначити,
що суттєво змінився порядок укла&
дення державних контрактів на ви&
конання підрядних робіт, введено
нову процедуру закупівлі державою
товарів, робіт та послуг шляхом про&
ведення торгів (тендерів), яка мало
відома сучасній українській науці та
практиці.

У Законі України "Про закупі&
влю товарів, робіт і послуг за дер&
жавні кошти" вiд 22.02.2000 №
1490&III, який вже втратив чин&
ність, використовується як сино&
німи терміни "торги" та "тендер",
які розглядаються як спосіб здійс&
нення конкурентного відбору
учасників з метою визначення пе&
реможця торгів (тендера) згідно з
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процедурами (крім процедури за&
купівлі в одного учасника), вста&
новленими цим Законом, а також
використовується поняття "тен&
дерна документація", "тендерний
комітет" тощо.

Відповідно до нового Закону
України "Про здійснення держав&
них закупівель", прийнятого в
червні 2010 року, термін "тендер" не
використовується. Визначено вико&
ристовувати поняття "торги" або
"конкурсні торги", які розглядають&
ся як спосіб здійснення конкурент&
ного відбору учасників з метою виз&
начення переможця торгів (конкур&
сних торгів) згідно з процедурами,
встановленими цим Законом (крім
процедури закупівлі в одного учас&
ника).

Що ж до поняття державної за&
купівлі, то в даному Законі його виз&
начено як придбання замовником
товарів, робіт і послуг за державні
кошти у порядку, встановленому цим
Законом [2].

Конкурсна форма розміщення
державних контрактів на закупівлю
товарів, робіт і послуг широко відо&
ма у світі — це є загальновизнана
міжнародна практика, яка базуєть&
ся на законі про суспільні поставки
(UNCITRAL) Комісії ООН з
торгівлі та Угоді про поставки в
рамках Світової організації торгівлі
[5].

Контракти як форма управлін&
ня державними замовленнями ши&
роко відомі у світі й апробовані
практикою, їх застосовують у Вели&
кобританії, Франції, Німеччині та
інших країнах з ринковою економі&
кою. Найбільш поширеними вони є
у США, де створена і вже багато
років функціонує Федеральна кон&
трактна система. Тут фактично че&
рез систему державних замовлень
були створені такі галузі, як атом&
на, аерокосмічна, електротехнічна й
ін. Обсяги держзамовлення на рин&
ках США сьогодні досягають 50
відсотків ВВП [6, с.23] Щорічно аме&
риканський парламент вносить до&
повнення і зміни в законодавчі акти
щодо державного регулювання кон&
трактів.

З точки зору інтеграції України
в Європейський Союз цікавим є його
досвід у сфері державних закупі&
вель. Державні закупівлі в ЄС — це
великий і прибутковий ринок для
потенційних продавців, який скла&
дається із замовлень на державні
закупівлі на суму до 600 млрд євро,
а держав&членів Європейської зони
вільної торгівлі (ЄЗВТ) — до 50—60
млрд на рік.

У Російській Федерації з 1992 ро&
ку була створена подібна система.
Ліквідувавши Держпостач, були

організовані державні акціонерні
товариства (ДАТ): Росконтракт,
Росхлібпродукт, Енергоконтракт та
інші. Росконтракт здійснює забезпе&
чення державних потреб і державну
підтримку окремих ключових на&
прямів розвитку економіки. Росхліб&
продукт здійснює закупівлю продо&
вольства для державних потреб і ре&
зервів, а Енергоконтракт задоволь&
няє державні потреби в енергоносі&
ях. Застосування конкурсних проце&
дур у РФ закріплено указом Прези&
дента та відповідним законом.

Державні закупівлі економічно&
розвинених країн грунтуються на
наступних принципах:

— закупівлі повинні бути еко&
номними (найкраща з можливих
комбінація якості та ціни);

— рішення щодо надання кон&
трактів повинні бути справедливі та
неупереджені;

— процес закупівель повинен
бути гласним (інформація доступ&
ною, торги — публічними, всі рішен&
ня повинні реєструватись);

— процес закупівель повинен
бути ефективним (повнота правил,
простота і швидкість процедур);

— важливість підзвітності (скла&
дання і зберігання звітів).

Розбудова української сфери
державних закупівель триває, на
сьогоднішній день обсяги держзаку&
півель за державні кошти відповідно
до статистичних даних складають
105—167 млрд грн. (табл. 1).

Як бачимо з табл. 1, зростає час&
тка відкритих торгів та зменшується
закупівля в одного учасника.

В Україні існує негативна прак&
тика внесення постійних та суттєвих
змін у державне регулювання сфери
державних закупівель, наприклад,
протягом 2008 року було тричі зміне&
но правила гри у сфері державних за&
купівель, зокрема [3]: Верховною Ра&
дою України 20.03.2008 було прийня&
то Закон України № 150&VI "Про
визнання таким, що втратив чин&
ність, Закон України "Про закупів&

лю товарів, робіт і послуг за дер&
жавні кошти". З 02.04.2008 регулю&
вання в сфері державних закупівель
здійснювалося відповідно до Тимча&
сового положення про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні
кошти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
28.03.2008 № 274. Пунктом 2 цієї по&
станови на Мінекономіки було по&
кладено функції спеціально уповно&
важеного центрального органу ви&
конавчої влади з питань координації
закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти. Однак рішенням
Конституційного Суду України (від
09.10.2008 № 22&рп/2008) постанову
Кабінету Міністрів України від
28.03.2008 № 274 "Про здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти" було визнано та&
кою, що не відповідає Конституції
України (є неконституційною). Це
рішення фактично призвело до того,
що у період з 9 по 22 жовтня 2008
року система державних закупівель
залишилась без правового регулю&
вання.

З метою врегулювання відно&
син у сфері державних закупівель
Кабінетом Міністрів України було
прийнято постанову від 17.10.2008
№ 921, якою затверджено Поло&
ження про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти.
Однак у зв'язку з тим, що ця поста&
нова фактично дублювала зміст
постанови, яка визнана неконсти&
туційною, та містила низку поло&
жень, які потребували удоскона&
лення, була затверджена постано&
ва Кабінету Міністрів України від
19.11.2008 № 1017.

Одним із найбільш ефективних
заходів зі стабілізації системи дер&
жавних закупівель в умовах фінан&
сової кризи стало врегулювання
відносин у цій сфері на законодав&
чому рівні, а саме — прийняття За&
кону України "Про закупівлю то&
варів, робіт і послуг за державні
кошти".

Таблиця 1. Показники системи держзакупівель України в 2001—2009 роках*

* складено автором на основі даних Держкомстату.

  
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1.     

  
    

 ,   
   

,  . 

13 11 16,5 25 21 40 142,3 167,3 105,3 

2.  , % 33 50 56 50 69 66 39 44 67 
3.    

: 
 % 

28 24 24 26 15 20 53 48 28 

  . 4 2,6 4 6,5 3 8 75 80 29,97 
4.   

   
 

. . . . . . 3,9 3,6 2 2 1,5 1,7 

5.  ,   
, % 

. . . .  . . 3,3 6 12,2 13,4 25 23,5 
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На сьогоднішній день сектор
державних закупівель динамічно
розвивається, цьому сприяло прий&
няття ряду законодавчих актів, у
тому числі й основоположного За&
кону України "Про закупівлю то&
варів, робіт і послуг за державні
кошти", які створили правове поле
у сфері державних закупівель, а
саме:

— регламентувало законодавче
забезпечення здійснення державних
закупівель з прозорими та зрозумі&
лими процедурами здійснення заку&
півель;

— створено умови функціону&
вання відповідних інституцій, у тому
числі державних, щодо координації
та надання консультативних послуг
у сфері державних закупівель:
здійснюється надання консультац&
ійної та методологічної допомоги
замовникам у здійсненні закупівель
по телефонах "гарячої лінії" та на
веб&порталі "Державні закупівлі", в
розділі "Державні закупівлі" на оф&
іційному веб&сайті Мінекономіки,
розміщується оперативна інформа&
ція щодо функціонування системи
державних закупівель: нормативно&
правові акти, типові роз'яснення,
рішення по скаргах, план перевірок
тощо;

— забезпечено інформування
замовників та потенційних учас&
ників процедур закупівель:  з
02.04.2008 функціонує інформац&
ійний бюлетень "Вісник державних
закупівель", оголошення у якому
розміщуються на безоплатній ос&
нові, та введено в дію веб&портал
"Державні закупівлі" в  мережі
Інтернет (http://www.tender.me.&
gov.ua), доступ до якого також є
безкоштовним. Безоплатне розмі&
щення оголошення та вільний до&
ступ до інформації про закупівлі
сприяє покращенню інформацій&
ного забезпечення потенційних
учасників процедур закупівель,
що, в свою чергу, призводить до
підвищення рівня конкурентності
державних закупівель;

— забезпечено контроль за дот&
риманням розпорядниками держав&
них коштів законодавства щодо дер&
жавних закупівель: Міністерство
економіки України, Рахункова пала&
та, Головне Контрольно&ревізійне
управління, Антимонопольний ко&
мітет тощо;

— розроблено низку освітніх
програм та організовано підготовку
та підвищення кваліфікації фахівців,
що безпосередньо займаються заку&
півлями товарів, робіт і послуг в ор&
ганізаціях&замовниках.

Важливим засобом забезпе&
чення ефективного та економного
використання бюджетних коштів є

забезпечення добросовісної кон&
куренції під час здійснення дер&
жавних закупівель через передба&
чені законодавством конкурсні ме&
ханізми. Проте, аналізуючи інфор&
мацію Антимонопольного коміте&
ту, ми виявили наступні прогали&
ни, проблеми та основні порушен&
ня, які мали місце протягом 2007—
2009 роках:

1) узгоджена поведінка учас&
ників у процесі закупівлі (змова між
учасниками): узгодження тендерних
пропозицій, обмін інформацією то&
що;

2) розподіл перемоги в лотах між
собою;

3) залучення фіктивних учас&
ників закупівель, яким спонсорують
витрати на підготовку документів
тендерної пропозиції тощо;

4) узгодження цінових пропо&
зицій;

5) сприяння або/та пряма участь
посадових осіб — замовників заку&
півель — у спотворенні результатів
конкурсних процедур закупівель за
державні кошти.

Внаслідок таких дій не лише
усувається конкуренція та спотво&
рюються результати торгів, але й
значно завищується вартість про&
дукції (робіт, послуг). За інформа&
цією Антимонопольного комітету,
в багатьох випадках спотворення
результатів конкурсних процедур
закупівель за державні кошти вна&
слідок антиконкурентних узгод&
жених дій суб'єктів господарюван&
ня було здійснено за сприяння або
прямої участі з боку посадових
осіб — замовників закупівель [4,
ст. 76].

ВИСНОВКИ
У зв'язку з цим вважаємо за до&

цільне розробити механізми уне&
можливлення здійснення цих пору&
шень та підвищення ефективності
державних закупівель шляхом
вдосконалення координації дій між
Міністерством економіки України,
уповноваженим органом виконав&
чої влади у сфері державних заку&
півель та Рахунковою палатою, Го&
ловним Контрольно&ревізійним уп&
равління, Антимонопольним комі&
тетом, з метою протидії обмежен&
ню та спотворенню добросовісної
конкуренції під час проведення
конкурсних процедур закупівель за
державні кошти не лише з боку
учасників, а й боку замовників тор&
гів, залучення органів державної
влади, які ведуть боротьбу з коруп&
цією, а саме: Міністерство внутріш&
ніх справ України, податкову
міліцію, Службу безпеки України,
органів прокуратури України інші
органи та підрозділи, що створю&

ються для боротьби з корупцією
згідно з чинним законодавством
[1].

У цілому, не дивлячись на явний
надлишок всіляких перепон на
шляху до державних грошей,
участь в тендерах — справа вигід&
на. Привабливість державних заку&
півель дається взнаки чим далі, тим
сильніше. Держава при будь&якому
економічному курсі буде залиша&
тися одним із найкрупніших
об'єктів ринку (а в перспективі,
можливо, — і найбільш надійних).
Таким чином, впровадження дер&
жавних закупівель, планомірне, ви&
важене використання елементів
досвіду розвинутих країн у госпо&
дарському механізмі України спри&
ятиме формуванню конкурентних
переваг і інтегруванню її економі&
ки в Європейський простір.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК З ЦІЄЇ ТЕМИ

Отже, потребують додаткових
досліджень питання місця і ролі
державних закупівель товарів, робіт
і послуг в системі державного регу&
лювання економіки, а також сфер і
сегментів застосування механізму
державних закупівель послуг та
інструментів його ефективної реа&
лізації.
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