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ВСТУП
Трансформаційний період, в якому

сьогодні перебуває Україна, характери)
зується докорінними соціально)еконо)
мічними перетвореннями, пов'язаними
з утвердженням ринкових умов госпо)
дарювання. За таких умов економічна
роль держави залежить не від ступеня
втручання у ринковий механізм, а від
участі в забезпеченні внутрішніх і
зовнішніх умов ефективного функціо)
нування економіки. У цьому напрямі
держава має зосередити ресурси на тих
цілях, яких слід досягти. Тому на нині)
шньому етапі розвитку української
економіки, враховуючи суспільні,
фінансові чинники та передумови необ)
хідності впровадження і застосування
дієвих інструментів забезпечення по)
треб у послугах усіх інституційних оди)
ниць економічної системи, особливо
необхідними є діагностика проблем та
вдосконалення системи державних за)
купівель послуг — як одного з найпо)
тужніших інструментів державного ре)
гулювання економіки, розвитку конку)
рентного середовища сфери послуг та
виконання соціальних завдань.
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У статті сформовано концептуальну модель функціонування ме.

ханізму державних закупівель послуг через призму його організацій.

ної, функціональної, інструментальної та процедурної підсистем, у

рамках якої розроблений алгоритм здійснення державних закупівель

послуг для державних та муніципальних потреб. У процесі закупівлі

послуг за державні кошти диференційовано підходи до використан.

ня процедур закупівель залежно від категорійної ознаки сервісного

продукту.

The article presents the conceptual model for functioning of state

purchase of services mechanism is formed through its organizational,

functional, instrumental, and procedural sub.system in frames of which

the algorithm for state purchase for services is developed for the national

and municipal needs. In the procedure of purchase of services for the state

budget money, the approaches are differentiated as to the use of procedures

for the purchase depending on the categorical features for services product.
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У вітчизняній та зарубіжній літера)
турі проблематика державних закупі)
вель розкрита в працях Ш. Бланкарта,
А.Б. Золотарьової, Є. В. Крикавського,
К.В. Куцнецова, М.Л. Ліндерса, Р.А.
Масгрейва, П. Спіроса, Дж. Стігліца,
І.І. Смотрицької, Н.Б. Ткаченко, Г.Е.
Фірона, Ф.І. Шамхалова, Л. Якобсона,
зокрема закупівель послуг — у роботах
А.Ф. Мельник, В.В. Морозова та ін. У
їх працях державні закупівлі послуг
розглянуті як необхідний атрибут фун)
кціонування держави у ринковій еко)
номіці та інструмент виконання нею
своїх зобов'язань.

Водночас все ще залишається мало)
дослідженою проблематика функціо)
нування організаційно)економічного
механізму державних закупівель по)
слуг, яка поєднувала б паралельний
аналіз функціонального призначення
та організаційних передумов здійснен)
ня державних закупівель послуг. При)
чиною багатьох теоретичних, організа)
ційних і методичних проблем у цій
сфері є те, що система державних за)
купівель послуг за останніх кілька років
кардинально змінилася — від характер)

ної для адміністративно)командної
економіки, до такої, що в цілому відпо)
відає ринковим умовам господарюван)
ня. Отже, потребують додаткових дос)
ліджень питання місця і ролі держав)
них закупівель послуг в системі дер)
жавного регулювання економіки, а та)
кож сфери, сегментів застосування ме)
ханізму державних закупівель послуг
та інструментів його реалізації.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є вироблення

концептуальних засад до прикладного
застосування державних закупівель
послуг як інструмента виконання соц)
іального замовлення суспільства і за)
безпечення потреб інституційних оди)
ниць державного сектора в послугах.

РЕЗУЛЬТАТИ
Вироблення концептуальних засад

до прикладного застосування держав)
них закупівель послуг як інструмента
виконання соціального замовлення
суспільства і забезпечення потреб
інституційних одиниць державного
сектора в послугах передбачає пошук
алгоритмів визначення потреби у по)
слугах на державному і муніципально)
му рівнях та їх високоякісного задово)
лення. У цьому напрямі необхідна ди)
ференціація сегментів застосування си)
стеми державних закупівель послуг,
враховуючи потреби різних категорій
сервісного продукту, рівнів проведен)
ня та джерел державних коштів.

Передумовою дієвості системи за)
купівель послуг для державних і муні)
ципальних потреб є обов'язкове вве)
дення пріоритетного сервісного підхо)
ду в діяльність усіх суб'єктів системи
державних закупівель послуг, що пе)
редбачає цільове перефокусування їх
діяльності на повне задоволення по)
треб споживачів суспільних та інших
видів послуг. Застосування такого еле)
мента сервісного менеджменту в сис)
темі державних закупівель послуг за)
безпечить зростання не лише екстен)
сивних параметрів, таких як кількість
споживачів та виробників послуг, а й
інтенсивних, насамперед, форм, ме)
тодів обслуговування та інших якісних
характеристик процесу надання по)
слуг. Як результат застосування серві)
сного підходу в систему державних за)
купівель послуг за державні кошти, вся
система управління соціально)економ)
ічним розвитком суспільства має бути
трансформована у систему сервісного
управління, котра щодо дії даної моделі
буде проявлятиметься у налагодженні
горизонтальної та вертикальної взає)
модій загальнодержавних, регіональ)
них та місцевих організацій, що зобо)
в'язані здійснювати закупівлі послуг за
визначеними законодавством процеду)
рами, з приватними організаціями, зок)
рема науковими, дослідними та суспіль)
ними, для забезпечення різноманітних
потреб у послугах і балансу економіч)
них, соціальних, екологічних цінностей,
цілей та результатів.

Узагальнена концептуальна модель
здійснення державних закупівель по)
слуг за державні кошти у запропоно)
ваному вигляді визначає основні блоки,
які є сукупністю елементів, що викону)
ють різноманітні функції системи дер)
жавних закупівель послуг та зумовлені
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наявністю множини прямих та зворот)
них зв'язків — як внутрішніх, так і сто)
совно зовнішнього середовища, котре
репрезентоване детермінантами пря)
мого та непрямого зовнішнього впли)
ву. Таким чином, ендогенними змінами
моделі є ресурси, об'єднані у блоки за
ознакою спільного вектора функціо)
нальної дії внутрішнього середовища
моделі. Передумова дієвості моделі ле)
жить у площині її цільової узгодже)
ності із загальною метою державного і
муніципального управління, яка в су)
часних умовах функціонування зміша)
них економічних систем проявляється
у повноцінному задоволенні потреб
суспільства, зокрема щодо послуг.

Стосовно задоволення потреб у
послугах інституційних одиниць секто)
ра домашніх господарств, змістовим
ядром моделі є вибір моделей соціаль)
ної, бюджетної політики, яка визна)
чається кількістю послуг щодо вико)
нання соціального замовлення через
систему державних закупівель. За цією
логікою визначальним також є вплив
меж державного сектора в економічній
системі та вибір соціальної спрямова)
ності економічної політики уряду, ос)
кільки чим більшою буде питома вага
ринкових інституцій та приватного сек)
тора економіки з одночасною соціаль)
ною спрямованістю державної політи)
ки, тим більшою стане потреба засто)
сування системи державних закупівель
послуг.

Враховуючи функціональне при)
значення державних закупівель послуг
як інструменту забезпечення потреб
суспільства у послугах, принципово
необхідним є розрахунок показників
щодо потреб у них у рамках забезпе)
чення реалізації окремих функцій уп)
равління та подальшої їх ідентифікації,
враховуючи склад та очікувану вар)
тість, на предмет дії системи держав)
них закупівель. Для цього доцільно за)
стосовувати систему індикаторів анал)
ітичного блоку моделі здійснення дер)
жавних закупівель послуг на державно)
му та муніципальному рівнях, яка має
охоплювати аналіз потреб у послугах
щодо забезпечення функціонування
установ бюджетної сфери (частка по)
слуг щодо утримання бюджетних уста)
нов і в забезпеченні виконання адміні)
стративних функцій) та аналіз потреб
у послугах щодо сприяння забезпечен)
ню стандарту життя населення (частка
послуг у благоустрої житлового фон)
ду, споживання комунальних послуг,
частка послуг для забезпечення функ)
ціонування закладів медичного обслу)
говування, закладів освіти, культури,
дорожньо)транспортного обслугову)
вання та інших об'єктів соціальної сфе)
ри). У цьому напрямі важливим є вра)
хування діючих норм, нормативів і
стандартів надання послуг за кількісни)
ми (у розрахунку на цільову групу спо)
живачів) та якісними (визначення необ)
хідного рівня сервісу) параметрами їх
надання, які в подальшому стануть
фундаментальною основою формуван)
ня бюджетних запитів та розроблення
тендерних пропозицій.

Критеріями розрахунку потреб та
здійснення для їх забезпечення заку)
півель послуг за державні кошти мають
бути оптимальна сфера та обсяг роз)
повсюдження сервісного продукту, що

охоплюватиме на цій основі перелік
необхідних послуг від мінімально необ)
хідних до максимально доцільних, що
надаватимуть у необхідному місці, в
необхідний інтервал часу в формі,
прийнятній для споживача.

Сукупність розрахованих показ)
ників потреб у послугах має бути скла)
довою бюджетних запитів при форму)
ванні бюджету, для ефективного вико)
нання котрого необхідною умовою є
застосування програмно)цільового
підходу, за якого конкретні потреби у
послугах лежать в основі конкретних
заходів програм і дають змогу з абсо)
лютною точністю ідентифікувати за
визначеними сумами коштів не)
обхідність здійснення тендерних про)
цедур закупівель послуг, враховуючи
нижню вартісну межу, і в кінцевому
рахунку оцінити ефективність прове)
дення державних закупівель послуг,
застосовуючи показники виконання
кожної бюджетної програми. Для цьо)
го доцільний аналіз ризикованості ок)
ремих заходів бюджетних програм за
коефіцієнтами виконання бюджету за
функціональними витратами стосовно
придбання послуг та індексами фінан)
сування функціональних витрат щодо
придбання послуг. Високе значення су)
марного комплексного показника ри)
зикованості виконання програмних за)
ходів через систему державних закупі)
вель послуг має слугувати сигналом
необхідності застосування дієвіших
елементів інструментальної підсистеми
державних закупівель та доцільності
перегляду застосування деяких складо)
вих процедурної підсистеми, з метою
нівелювання негативних детермінант.

Використання програмно)цільово)
го підходу діяльності організаційних
структур системи державних закупі)
вель послуг сприятиме дієвій реалізації
чотирьох основних функцій менедж)
менту, що стосовно функції плануван)
ня проявлятиметься у прозорій та
чіткій функціональній спрямованості
закупівель послуг у рамках конкретних
заходів економічного та соціального
спрямування; щодо функції організації
— у чіткій прив'язці до функціональної
та відомчої класифікації закуповува)
них послуг, і, як результат, закупівлі
точного переліку необхідних сервісних
продуктів; мотивації — у спонуканні
організацій)замовників до ефективно)
го здійснення процедури закупівлі для
досягнення результативності конкрет)
ної програми, контролю — у закріп)
ленні повноважень за визначеними су)
б'єктами виконання конкретного захо)
ду програми.

Застосовувати державні закупівлі
послуг у напрямі функціонального
охоплення запропонованої моделі до)
цільно за рахунок розширення кіль)
кості не лише інституційних одиниць
державного сектора, що зобов'язані
закуповувати послуги через застосу)
вання тендерних процедур, а й послуг,
котрі підпадатимуть під дію тендерно)
го законодавства, що автоматично за)
безпечуватиме соціальний ефект засто)
сування даного механізму.

Зокрема, розширення кількості по)
слуг у мінімальних соціальних стандар)
тах, що передбачено програмами Кабі)
нету Міністрів України, об'єктивно зу)
мовлюватиме необхідність застосуван)

ня державних закупівель послуг як за)
собу виконання зобов'язань держави
стосовно виконання визначених стан)
дартів зі споживання всім населенням
або окремими групами (наприклад, ма)
лозабезпеченими) послуг освіти, куль)
турного відпочинку, медичного, побу)
тового обслуговування тощо. При виз)
наченні умов застосування процедур
закупівель послуг за державні кошти та
графіка їх проведення організаціям)
замовникам відповідно до їх сфери
діяльності на першому етапі планової
роботи необхідно, окрім дослідження
ринку, розраховувати нормативи за)
безпечення щодо наявності на певній
території мережі закладів охорони здо)
ров'я, освіти та підприємств, установ,
організацій соціально)культурного,
побутового, транспортного обслугову)
вання житлово)комунальних послуг і
нормативи споживання щодо затверд)
женої кількості певних видів послуг.

Таким чином, для узгодження взає)
модії аналітичного та ресурсного бло)
ку моделі здійснення державних заку)
півель послуг на державному та муні)
ципальному рівнях органами загально)
го призначення організаційної підсис)
теми державних закупівель послуг, на)
самперед, органами державного управ)
ління в особі відповідних структурних
підрозділів, необхідні: аналіз стану
сфери послуг на відомчій їм території,
моніторинг тенденцій в організації об)
слуговування, ведення реєстрів орга)
нізацій за різними категоріями сервісних
продуктів, що вони реалізовують, про)
гнозування їх діяльності, визначення
пріоритетів їх розвитку. Враховуючи
високу потенційну можливість викори)
стання державних закупівель послуг як
каталізатора прискореного розвитку
окремих сфер життєдіяльності суспіль)
ства, збільшення державних закупівель
окремих сервісних продуктів може
значно підсилити конкурентоспромож)
ність усієї сфери і забезпечити її роз)
виток, через необхідність збільшення
кількості робочих місць, радіусу діяль)
ності організацій у рамках виконання
договорів, укладених щодо державних
закупівель послуг.

Наступним етапом такої роботи
має стати визначення наявності дер)
жавних організацій, що надають послу)
ги на безоплатній основі чи їх придбан)
ня для населення не потребуватиме за)
купівель, та кількості приватних су)
б'єктів господарювання у цій сфері, за)
купівля послуг в яких є необхідною
умовою для реалізації місії державної
організації і забезпечення соціального
стандарту населення з надання послуг.

Інструментально поєднаним із про)
грамно)цільовим підходом здійснення
державних закупівель послуг як інстру)
менту позитивних економічних зру)
шень може бути реалізація програм ре)
зервування контрактів для малого
бізнесу в сфері послуг. У цій програмі
доцільно передбачити можливість ре)
зервування контрактів на суми за)
купівлі послуг, що не перевищують
200000 грн. для суб'єктів малого бізне)
су в сфері послуг. Штучно створені
умови ринку збуту для даної категорії
організацій через систему державних
закупівель послуг зумовлять позитив)
ний економічний ефект не лише у сфері
послуг, а й частково будуть проектува)
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тися у площини розв'язання проблем
зайнятості населення (зменшення соці)
альних виплат безробітним), забезпе)
чення необхідним спектром послуг ок)
ремих категорій громадян.

Таким чином, у системі державних
закупівель послуг у методичних підхо)
дах до здійснення та у законодавчому
регулюванні необхідно виділити соц)
іальне замовлення як сукупність дого)
ворів, котрі розміщують на конкурсній
основі між державним замовником та
виконавцем, за умовами яких за раху)
нок державних коштів будуть оплачені
соціальні, освітні, культурні, медичні та
інші види соціальних послуг, надання
яких передбачене для населення на бе)
зоплатній чи частково оплатній основі.

Враховуючи визначену законодав)
ством соціальну спрямованість еконо)
мічного розвитку, необхідність рефор)
мування процесу надання соціальних
послуг, тенденції розвитку об'єктів
соціальної інфраструктури, є висока
потенційна можливість отримання по)
зитивних економічних та соціальних
ефектів від застосування системи дер)
жавних закупівель щодо придбання тих
видів соціальних послуг, які не надає
державний сектор. У цьому аспекті вар)
то зазначити, що у квітні 2007 р. була
прийнята Концепція реформування си)
стеми соціальних послуг в Україні, яка
передбачає застосування гнучких бю)
джетних процедур, впровадження рин)
кових механізмів, демонополізацію
соціальних послуг та розширення кола
постачальників послуг, децентраліза)
цію управління й підвищення ролі
місцевого самоврядування у вирішенні
соціальних питань. Даним актом перед)
бачено спрямування державних коштів
на закупівлю соціальних послуг у сек)
торі громадських організацій, а ос)
таннім надано право одержувати пла)
ту за послуги від отримувачів. На наш
погляд, соціальне замовлення держави
для надання соціальних послуг варто
поширювати не для всіх інституційних
одиниць даного сектора, а лише для
тих, чиї послуги є в переліку соціаль)
них стандартів обслуговування насе)
лення і гарантовані Конституцією. Оче)
видно, що в міру розширення соціаль)
ної спрямованості економічної систе)
ми даний перелік послуг може збіль)
шуватись у напрямі як екстенсивних
(зростання сум закупівлі), так і інтен)
сивних параметрів (розширення видів
соціальних послуг). Водночас, врахову)
ючи висхідний рух економічної систе)
ми до соціально орієнтованого типу, що
демонструється розширенням спектра
використання правових методів регу)
лювання соціальної сфери (за останніх
п'ять років в Україні прийнято близько
20 нормативно)правових актів, що ре)
гулюють соціальні відносини у су)
спільстві), є необхідність узгодження
декларованих гарантій та фінансових
можливостей механізму державного
надання соціальних послуг для недопу)
щення дефіциту суспільних ресурсів і
надання недоброякісних послуг. Така
тенденція нині призводить до збільшен)
ня кількості та обсягів фінансування
державних закладів, що надають соці)
альні послуги, до того ж державне
фінансування значною мірою спрямо)
вують на утримання даних організацій,
а не на безпосередні потреби реци)

пієнтів соціальних послуг. Більше того,
практика застосування надання послуг
державними організаціями, на відміну
від громадських організацій, що пов'я)
зано, насамперед, із відсутністю конку)
ренції у цій сфері, показала слабку ре)
алізацію принципів адресності з низь)
ким ступенем диференціації задово)
лення очікувань різних категорій насе)
лення. Таким чином, є нагальна не)
обхідність диверсифікації ресурсів та
розширення суб'єктів надання соціаль)
них послуг через інструментальну і
процедурну підсистеми державних за)
купівель послуг.

Об'єктивно необхідними передумо)
вами застосування системи державних
закупівель послуг мають бути уніфіка)
ція, загальновизнана класифікація та
встановлення єдиних стандартів надан)
ня соціальних послуг. У цьому напрямі
необхідно розробити технічні регла)
менти надання соціальних та інших
видів послуг, в яких будуть законодав)
чо обумовлені вимоги до процесу на)
дання послуг, дотримання яких є обо)
в'язковими. Враховуючи тенденцію до
розширення впливу громадських
організацій у соціальній сфері та
підтверджену ефективність їх роботи,
вартим уваги науковців і практиків
може бути розроблення комплексної
схеми чи моделі надання соціальних
послуг, в якій поєднані механізми на)
дання цих послуг державними та при)
ватними інститутами, на основі вико)
ристання договірних делегованих зобо)
в'язань через механізм державних за)
купівель послуг.

Обов'язкова умова забезпечення
дієвості запропонованих змін — засто)
сування програмно)цільового підходу,
яким передбачено фінансування конк)
ретних видів послуг, що гарантує дер)
жава, а не закладів, котрі їх надають.
Таким чином, необхідно корегувати
бюджетне законодавство, що має
містити визначені суми видатків на
фінансування соціальних послуг. На
муніципальному рівні делеговані по)
вноваження щодо надання соціальних
послуг слід передавати певним "паке)
том послуг" для організації на певній
території. Необхідною передумовою
цього є комплексна діагностика потреб
у соціальних послугах на рівні певного
територіального утворення відповідни)
ми структурними одиницями органу
місцевого самоврядування, що дасть
змогу визначити раціональний розмір
соціального замовлення. Процедурну
підсистему застосування державних
закупівель у рамках придбання соціаль)
них послуг слід адаптувати до специф)
іки даного сервісного продукту, зокре)
ма через узгодження елементів догові)
рної взаємодії та адміністрування, обо)
в'язково вводячи спеціальні показники
ефективності тільки через якісний ас)
пект виконання даних договорів. Таким
чином, інструменти моніторингу
здійснення закупівель послуг будуть
взаємодоповнені елементами моніто)
рингу виконання соціальних програм і
заходів, що в кінцевому рахунку зумо)
вить якісний дієвий контроль за вико)
нанням державою зобов'язань у рамках
надання соціальних послуг.

У такому випадку в процедурній
підсистемі механізму державних заку)
півель послуг юридично необхідним є

обумовлення умов договору, побудова)
ного за принципом трипаризму, де за)
мовником буде держава в особі її інсти)
туційних одиниць, зобов'язаних заку)
повувати послуги, здійснюючи доручені
функції, виконавець — як виробник
соціально значущих послуг, населення
— як кінцевий споживач даного пред)
мета закупівлі, яке в аспекті договірно)
го забезпечення виконання договору
має бути наділене конкретними права)
ми й обов'язками в процесі їх викорис)
тання.

Необхідність застосування систе)
ми державних закупівель послуг буде
значно активізуватися, враховуючи по)
дальші процеси приватизації об'єктів
виробничого та соціального призна)
чень, основним чи допоміжним видом
діяльності яких є надання послуг. Важ)
лива передумова дотримання принци)
пу неупередженості в системі держав)
них закупівель послуг — незастосуван)
ня будь)яких преференцій із боку дер)
жавних замовників щодо організацій,
які до зміни форми власності були в
підпорядкуванні держави.

Аналіз стану сфери послуг для виз)
начення сегментів, де доцільно засто)
совувати нову модель здійснення дер)
жавних закупівель, має бути диферен)
ційованим залежно від форм організа)
ційно)економічної діяльності та еконо)
мічно)правових масштабів діяльності
організацій, що надають послуги. Важ)
ливість диференційованого аналізу в
тому, що у результаті ринкової транс)
формації послуг, наприклад, житлово)
комунального господарства, деяка їх
частина залишилась у державній моно)
полії (водопостачання, теплопостачан)
ня, енергопостачання), а частина пе)
рейшла в приватний сектор економіки
(обслуговування житлового фонду, пе)
реробка побутових відходів). Надання
всіх цих видів послуг для суспільства
гарантує держава, зокрема згідно з
нормами і тарифами. Послуги, що
надає приватний сектор економіки, їх
цінові та якісні характеристики для
дотримання вимог законодавства щодо
їх споживання повинні бути чітко ви)
писані у вимогах тендерної докумен)
тації в частині технічних специфікацій
стосовно предмета закупівлі, що забез)
печить реальне регулювання цін, норм,
тарифів та якості надання послуг із
боку держави. На нашу думку, після
грунтовних наукових досліджень щодо
визначення оптимальних меж держав)
ної форми власності на принципах ре)
зультативності та раціональності час)
тина послуг, які на даному етапі надає
державний сектор, надаватиме по)
вністю або частково приватний сектор
через механізм державних закупівель
або концесій, із метою створення для
споживачів альтернативного вибору
джерел отримання послуги.

Враховуючи викладене, стає оче)
видним, що застосування нової моделі
державних закупівель послуг сприяти)
ме розвязанню ряду проблем у сфері
побутового обслуговування населення,
зокрема в житлово)комунальному гос)
подарстві, для виведення з кризи яко)
го та подальшого його регулювання
доцільно імплементувати ряд інстру)
ментів, що використовують за кордо)
ном, більшість яких проявляється у за)
стосуванні концесій. У цьому аспекті
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варто зазначити, що більшість укладе)
них контрактів на обслуговування і уп)
равління та безпосередньо довоготер)
мінових концесійних договорів у зару)
біжних країнах, на відміну від практи)
ки їх застосування в Україні, укладені
за процедурами державних закупівель
послуг. Право на обслуговування рин)
ку побутових послуг отримує той учас)
ник торгів, який за умовами тендерної
документації пропонує найкраще
співвідношення ціни та якості. У тако)
му випадку держава регулює якість на)
даних послуг, що є важливим чинником
забезпечення стандарту життя насе)
лення, через встановлення чітких ква)
ліфікаційних вимог до виконавців та
технічних специфікацій, базованих на
відповідних нормативах щодо виду по)
слуги, який закуповують. У такому ви)
падку відбуватиметься синтезоване
нормативне та договірне регулювання
відповідного сегмента ринку послуг та
сповна забезпечуватиметься висока
якість їх надання, бо організація)вико)
навець буде зацікавлена у подальшому
співробітництві. Адже у даній сфері є
гарантований ринок збуту — як одна із
найважливіших умов ведення успішно)
го бізнесу в сучасних умовах господа)
рювання.

Щодо цього варто зазначити, що у
ринковій економіці оптимального обся)
гу виробництва досягають за умови,
коли довготерміновий платоспромож)
ний попит дорівнює довготерміновим
кінцевим затратам. За дослідженням
американських економістів, оптимальна
ціна житлово)комунальних послуг об)
'єктивно нижча від середніх загальних
затрат  [3, с. 188]. Тому для зацікавлен)
ня приватних господарюючих суб'єктів
у сфері комунальних послуг, недопу)
щення збитковості при фінансово)гос)
подарській діяльності держава може
застосовувати адресні види соціальної
допомоги малозабезпеченим верствам
населення та передбачати спеціальні
умови застосування елементів договір)
ної взаємодії процедурної підсистеми
державних закупівель послуг.

Застосування комплексної нової
моделі здійснення державних закупі)
вель послуг на муніципальному рівні
стосовно надання побутових послуг
територіальній громаді може проявля)
тися, наступному. За умови імплемен)
тування польського досвіду реформу)
вання житлово)експлуатаційних кон)
тор у бюджетні заклади, т. зв. управлі)
ння комунальними будинками, доціль)
не застосування вимог інструменталь)
ної та процедурної підсистеми держав)
них закупівель послуг для обрання при)
ватних фірм, яким доручають надання
різних видів сервісних продуктів на
рівні територіальної громади. У випад)
ку застосування організаційно)право)
вих форм самоорганізації населення
шляхом утворення кондомініумів, ос)
танні як юридичні особи можуть укла)
дати угоди з тими організаціями, що
визначені переможцями застосування
процедур державних закупівель по)
слуг. У цьому випадку буде досягнуто
раціональності використання бюджет)
них коштів, оскільки сума договорів не
буде включати суму оплат праці та ут)
римання даних закладів, за умови, якщо
б вони перебували у комунальній чи
державній формі власності. Результа)

тивність застосування державних заку)
півель послуг для надання цих видів
послуг буде забезпечена введенням у
технічні специфікації предмета за)
купівлі Типового переліку житлово)ко)
мунальних послуг із обов'язковим заз)
наченням їх вартості та періодичності
надання, згідно з вимогами норматив)
но)правових актів [5]. Моніторинг
якості та своєчасності надання даних
видів послуг і отримані на його основі
результати можуть слугувати крите)
рієм кваліфікаційного відбору здійс)
нення закупівель у наступному році, що
автоматично забезпечуватиме недопу)
щення приватних організацій з сумнів)
ною репутацією до надання послуг по)
бутового сервісу. Основною передумо)
вою дієвості застосування концепту)
альної моделі здійснення державних
закупівель послуг у даному сегменті
економіки є застосування тільки кон)
курентних процедур закупівель із вико)
ристанням удосконалених методичних
підходів і за умови реформованої
організаційної структури управління
системою таких закупівель. Першочер)
говим завданням, насамперед органів
місцевого самоврядування, щодо ство)
рення можливостей для застосування
запропонованої моделі є грунтовне
вивчення рівня конкуренції в окремих
сегментах житлово)комунального гос)
подарства та визначення на цій основі
можливості комерціалізації окремих
видів послуг сервісного продукту.

Функціональна спрямованість зас)
тосування концептуальної моделі має
бути акцентована і на посиленні вико)
ристання державних закупівель у тих
сегментах та секторах послуг, де це вже
практикували. На сьогодні існуюча не)
значна частка розмірів державних
коштів, що спрямовують у сферу науки
й освіти через процедури закупівлі по)
слуг, зокрема для закупівлі фундамен)
тальних наукових досліджень, підтвер)
джує, що не створено дієвих передумов
для прискорення науково)технічного
прогресу. За підрахунками ряду нау)
ковців, результати комплексних про)
ектів реалізують у середньому протя)
гом 9—12 років, а конструкторсько)
технологічні розробки — 3—5 років. Це
одна з найсуттєвіших причин того, що
обсяг фінансування наукових дослід)
жень в економічно розвинутих країнах
випереджає зростання ВВП у 2—3 рази,
оскільки екстраполяція цих показників
визначає необхідність фінансування у
максимально допустимих межах [4, с.
7]. Збільшення частки державних
коштів, яку спрямовутимуть через за)
купівлю послуг на здійснення наукових
програм та фундаментальних дослід)
жень, що базується на комплексній
стратегії у сфері науки, значною мірою
може стати визначальною детермінан)
тою забезпечення сталого економічно)
го розвитку країни.

ВИСНОВКИ
За умови застосування запропоно)

ваних удосконалених елементів орган)
ізаційної, функціональної, інструмен)
тальної та процедурної підсистем сис)
теми державних закупівель послуг у
рамках дії концептуальної моделі дер)
жавних закупівель послуг у запропоно)
ваних секторах та сегментах економі)
ки буде досягнений синергетичний

ефект, вплив якого проявлятиметься у
досягненні одночасного соціального
стандарту життя населення, економії
державних коштів, соціального парт)
нерства, реалізації завдань програмно)
цільових документів, стратегії розвит)
ку окремих територіальних утворень і
загалом отримання високоякісних сер)
вісних продуктів.

Однак, навіть при використанні у
моделі всього спектра запропонованих
удосконалених методичних підходів
щодо здійснення державних закупівель
послуг та організаційних структур
даної системи, дана модель за умови її
впровадження на даному етапі може
стикатися з низкою потенційних обме)
жень результативності, що пов'язано з
економіко)інституційною побудовою
економічної системи. Це проявляється
у переплетенні аналогічних державних
та локальних потреб, з боку її різних
інституційних одиниць, з відсутністю
чіткої класифікації потреб у послугах і
законодавчо встановлених технічних
специфікаціях щодо придбання послуг
у рамках виконання соціального замов)
лення суспільства.

Також, незважаючи на пропонова)
ну значну кількість економічних інстру)
ментів забезпечення дієвості нової ком)
плексної моделі державних закупівель
послуг та функціональних підходів до
цього, значна частина передумов її
дієвості й результативності перебуває
в площині не лише економічних, а й мо)
рально)етичних аспектів застосування,
оскільки втілення у життя будь)якої
функціональної моделі неможливе без
використання людського фактора. А це
зумовлює необхідність розробки
інструментарію контролю та відпові)
дальності за дотриманням морально)
етичних норм діяльності з боку всіх
суб'єктів системи державних закупі)
вель послуг як на державному, так і на
місцевому рівнях.
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