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Розглянуто актуальні питання державних закупівель в Україні, описано основні аспекти реформи, що відбу-

вається у цій сфері та наслідки реформування сфери державних закупівель для економіки України в цілому та 

бюджетної сфери зокрема. Описано основні зобов’язання щодо покращання ситуації в сфері державних закупі-

вель, які взяла на себе Україна при підписанні Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та стан їх вико-

нання. Проаналізовано основні групи проблем, які існують у сфері державних закупівель на різних стадіях реа-

лізації даного процесу. Розглянуто основні новації введеного в дію у 2016 році Закону України «Про публічні 

закупівлі», та проаналізовано, які з проблем державних закупівель були частково або повністю розв’язані за-

вдяки вказаному закону, та передбаченої ним системи електронних закупівель ProZorro. Описано переваги та 

недоліки даної електронної системи на сучасному етапі її функціонування та висунуто практичні рекомендації 

щодо покращання її роботи в майбутньому. 
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Рассмотрены актуальные вопросы государственных закупок в Украине, описаны основные аспекты рефор-

мы данной сферы, а также последствия реформирования сферы государственных закупок для экономики Ук-

раины в целом и ее бюджетной сферы в частности. Описаны основные обязательства по улучшению ситуации в 

сфере государственных закупок, которые взяла на себя Украина при подписании Соглашения об ассоциации с 

Европейским Союзом, и текущее состояние их исполнения. Проанализированы основные группы проблем, ко-

торые существуют в сфере государственных закупок на разных стадиях реализации данного процесса. Рассмот-

рены основные новации введенного в действие в 2016 году Закона Украины «О публичных закупках» и анали-

зирует, какие из проблем государственных закупок были частично или полностью решены благодаря указанно-

му закону, и предусмотренной им системы электронных закупок ProZorro. Описаны преимущества и недостат-

ки данной электронной системы на современном этапе ее функционирования и выдвинуто практические  реко-

мендации по улучшению ее работы в будущем. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Держава постійно 

закуповує товари, роботи та послуги для задоволен-

ня суспільних потреб і проблема зниження рівня 

зловживань у сфері державних закупівель залиша-

ється в Україні надзвичайно актуальною. Корупція у 

сфері державних закупівель стимулює розростання 

тіньового сектору економіки, який в Україні є і так 

значним.  

За оцінками Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України, обсяг державних закупівель в 

Україні відповідає загальноєвропейській практиці та 

щороку складає близько 13 % від ВВП, (для порів-

няння – загальний обсяг ринку державних закупі-

вель ЄС у 2014 році становив 1,800 млрд. євро або 

14% ВВП), а тому, проблеми, які виникають в дано-

му сегменті, позначаються на стані інших галузей 

економіки України та якості державного управління 

в цілому. Крім матеріальних втрат від корупційних 

дій у сфері закупівель за бюджетні кошти, держава 

несе також й так би мовити «втрати політичні», тоб-

то  втрату довіри з боку населення та бізнесу до ор-

ганів державної влади, посадових осіб та до держави 

в цілому. До політичних втрат також можна віднес-

ти й порушення принципу вільної конкуренції, як 

наслідок – гальмування соціально-економічного 

розвитку. Тому, реформування сфери державних 

закупівель в контексті боротьби з корупцією висту-

пає одним з пріоритетів для уряду, що в свою чергу, 

сприятиме створенню конкурентоспроможної еко-

номіки та зростання добробуту. 

Питання удосконалення системи державних за-

купівель  актуальним в усьому світі. Навіть в розви-

нених країнах дослідники шукають все нові способи 

підвищення ефективності даної процедури. Так, се-

ред американських та європейських дослідників 

можна виділити таких вчених, що займались дослі-

дженням вказаної проблеми як: Б. Хокман [1], І. Чоі 

[2], Д. Гордон та Г.Ракка [3], С. Арроусмит [4], 

Е. Кампос та С. Прадхан [5], В. Лунєєв [6]. Пробле-

ма державних закупівель в Україні досліджувалася 

також і багатьма вітчизняними дослідниками, як 

науковцями так і практиками. Зокрема, подоланням 

корупційних схем у цій сфері присвячені дослі-

дження Т. М. Кушніра [7], В.П Міняйла [8], І.Б. Тка-

ченка [9], О Л. Юдіцького [10], А.В. Чернея [11] та 

багатьох інших. Проте, сьогодні саме сфера держав-

них закупівель в Україні стала однією з таких, що 

найбільш динамічно реформуються. Тож, існує на-
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гальна потреба  оцінки позитивних та негативних 

аспектів реформи, а також їх наслідків для економі-

ки країни в цілому та сфери державних фінансів 

зокрема. 

Метою даної статті є моніторинг трансформа-

ційних процесів, що відбуваються у сфері держав-

них закупівель в контексті їх ефективності як ін-

струменту подолання корупції та інших зловживань.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

За період 2013-2015 рр. Україна не досягла прогресу 

у боротьбі з корупцією, про що свідчить її позиція у 

Corruption Perceptions Index: якщо у 2013 році Укра-

їна набрала у цьому рейтингу 25 балів зі 100, то у 

2014 та 2015 рр. – 26 та 27 відповідно, що дозволило 

їй посісти 130 місце поряд із такими країнами як 

Камерун, Непал, Нікарагуа та Парагвай. Частково 

така тенденція збереглася саме через зменшення у 

2010-2012 рр. держзакупівель та зростання рівня 

зловживань. Такий висновок підтверджується і ста-

тистичними даними [12]: у 2013 році зменшилась 

питома вага державних закупівель на відкритих тор-

гах (з 82 % у 2010 році до 46,6 % у 2013 році) з од-

ночасним зростанням закупівель в одного учасника 

(з 0 до 44,4 %). Лише у першому півріччі 2013 року 

частка закупівель державних, комунальних та ка-

зенних підприємств, які проводилися без тендерних 

процедур, склала 44% (або 17 млрд. грн.) від загаль-

ного обсягу закупівель держпідприємств [13]. У по-

дальші роки ситуація не змінилась на краще, а втра-

ти від корупції та неефективного управління держ-

закупівлями становили у період до 2015 року вклю-

чно близько 20 % від усього об’єму закупівель, що 

становило приблизно 50 млрд. грн. на рік.  

Всі проблеми України в сфері державних закупі-

вель можна класифікувати за їх «прив’язкою» до 

відповідної стадії процесу закупівлі: 

 Проблема планування закупівель: вже під 

час планування обсягу закупівель та їх номенклату-

ри з’являється можливість лобіювати конкретне рі-

шення, як наслідок: закупівельники приймають рі-

шення про купівлю товарів чи послуг на корить «за-

цікавлених» осіб, не враховуючи вигід або втрат 

держави. 

 Проблема предмету закупівлі: які характе-

ристики повинен мати товар чи послуга, що купу-

ється. Також існує можливість того, що «зацікавле-

ні» особи можуть виписати умови, на користь пев-

ного виробника чи постачальника. 

 Проблема кваліфікаційної відповідності 

учасників, тобто кваліфікаційні вимоги можуть бути 

вписані під конкретного постачальника.  

 Проблема прозорості процедури проведення 

тендеру. Тут мова передусім про так звані «паперо-

ві» закупівлі, коли «зацікавлені» закупівельники 

могли створювати формальні причини для відмови у 

реєстрації конкурентних постачальників. 

 Проблема непрозорості процедури підпи-

сання договору, коли через укладання додаткових 

угод існувала можливість коригування ціни товару 

або його кількості. 

 Проблема оплати по виконаному договору: 

Тут існує можливість маніпуляції та дискримінації 

щодо термінів сплати за надані товари та послуги. 

Тобто, замовник може заплатити або відразу, або 

через певний проміжок часу, що створює підґрунтя 

для зловживань. 

 Проблема прийняття товару. Тут існує мож-

ливість змови між постачальником та закупівельни-

ком. Коли товар фактично не поставляється але під-

писується акт, прийому-передачі з наступним спи-

санням товару як зіпсованого, проте це суто кримі-

нальний злочин. 

Не дивно, що при наявності таких значних мож-

ливостей для зловживань, саме сфера державних 

закупівель в Україні стала однією з найбільш ко-

румпованих.  

Для розв’язання більшості з вказаних проблем 

щодо державних закупівель, Україні потрібно засто-

совувати увесь світовий досвід проведення  даної 

процедури. Зокрема, введення прозорою публічної 

електронної платформи торгів дає змогу зняти біль-

шість з вказаних проблем (проблему планування, 

проблему предмету закупівлі та кваліфікаційної від-

повідності товару, проблему щодо прозорості про-

цедури тендеру тощо).    

Підписавши Угоду про асоціацію з Європейсь-

ким Союзом, Україна взяла на себе низку зо-

бов’язань. Так, серед вимог Угоди є: 

 підготовка «дорожньої карти» реформи 

держзакупівель і адаптації законодавства до вимог 

ЄС; 

 створення центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечуватиме координацію політики у 

сфері державних закупівель та, окремо, незалежного 

органу для розгляду скарг;  

 поступове приведення законодавства у сфе-

рі державних закупівель відповідно до законодавст-

ва ЄС [14].  

Україна поступово виконує дані зобов’язання. 

Так, Розпорядженням Кабінетом Міністрів України 

№ 175-р від 24.02.16. схвалено Стратегію реформу-

вання системи публічних закупівель («дорожню ка-

рту») та План заходів щодо її реалізації, які вклю-

чають в себе заходи, відповідальних виконавців та 

строки, необхідні для імплементації положень дире-

ктив ЄС у національне законодавство. Стратегією 

передбачено такі основні напрямки реформування 

системи публічних закупівель України:  

 гармонізація національного законодавства з 

правилами Європейського Союзу шляхом імплемен-

тації положень директив ЄС до національного зако-

нодавства;  

 розвиток інституційної структури та опти-

мізація функцій контролюючих органів;  

 міжнародне співробітництво у сфері держа-

вних закупівель;  

 розвиток електронних закупівель;  

 навчання та професіоналізація у сфері дер-

жавних закупівель.  

Таким чином, Стратегія матиме значення не ли-

ше як внутрішній план подальшого розвитку, а і як 

документ, що підтверджує виконання міжнародних 

зобов'язань України [15]. 
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На окрему увагу заслуговує питання розвитку 

системи електронних закупівель в Україні. Власне 

положення Угоди про асоціацію не висувають вимог 

щодо обов’язкового введення в дію такої системи, 

лише зазначається, що всі контракти повинні укла-

датися шляхом проведення прозорих та неупере-

джених процедур. Але саме електронні закупівлі 

можуть стати таким ефективним інструментом. 

Україна взяла на себе зобов’язання імплементувати 

Директиви №2004/17/ЄС, №2004/18/ЄС, 

№89/665/ЄЕС, №92/13/ЄЕС та 2007/66/ЄС, які сто-

суються державних закупівель [16]. А саме Дирек-

тиви №2004/17/ЄС та №2004/18/ЄС передбачають 

можливість використання електронних аукціонів 

для підвищення прозорості та розвитку електронних 

закупівель. Це дало змогу зняти значну кількість 

питань щодо процедури закупівлі, про що вже зга-

дувалося вище. Також логічним кроком стало  роз-

роблення та введення в дію Закону України від «Про 

публічні закупівлі», який запроваджує низку нова-

цій, що мають сприяти покращанню ситуації навко-

ло державних закупівель. Серед таких новацій, зок-

рема: [17]: 

 змінено низку термінів, які використову-

ються у сфері публічних закупівель, наприклад, за-

мість терміну «державна закупівля» тепер застосо-

вується термін «публічна закупівля», «конкурс» – 

«тендер», «документація конкурсних торгів» – «тен-

дерна документація», «пропозиція конкурсних тор-

гів» – «тендерна пропозиція», «комітет з конкурсних 

торгів» – «тендерний комітет». При цьому змінили-

ся назви термінів, а зміст залишився незмінним;  

 введено низку нових термінів, яких у попе-

редньому Законі не було взагалі: «авторизований 

електронний майданчик», «електронна система за-

купівель», «приведена ціна», «система хмарних об-

числень», «централізовані закупівельні організації»;  

 обов'язкове оприлюднення замовником зві-

ту про укладені договорів через систему електрон-

них закупівель протягом одного дня з дати укладан-

ня договору, у разі здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг без використання електронної систе-

ми закупівель, за умови, що вартість предмета заку-

півлі дорівнює або перевищує 50 тис. грн.;  

 змінено підхід та строк оприлюднення до-

кументів щодо планування закупівель. Ст. 4 перед-

бачено оприлюднення на веб-порталі Уповноваже-

ного органу з питань закупівель не тільки річного 

плану та змін до нього, а й додатка до річного плану 

та змін до цього додатка. Строк оприлюднення за-

значених документів становить 5 календарних днів з 

дня їх затвердження; 

 передбачено можливість створення центра-

лізованих закупівельних організацій у формі юросіб, 

які організовують і проводять процедури закупівель. 

Централізовані закупівельні організації мають усі 

права та обов’язки замовників та створюються для 

спрощення закупівель, оскільки представляють де-

кількох замовників одночасно;  

 передбачено альтернативу для замовників: 

утворення тендерного комітету або призначення 

уповноваженої особи для проведення закупівель. 

Тепер вказані уповноважені особи діють на підставі 

розпорядчого рішення замовника або укладеного з 

ним трудового договору і повинні мати вищу освіту. 

Дане нововведення є важливим ще й тому, що пе-

редбачає можливість участі у тендерному комітеті 

уповноважених осіб – професійних закупівельників 

– фахівців, які пройшли спеціальне навчання. Разом 

з тим, не передбачається обов’язкового навчання 

фахівців з питань організації та здійснення закупі-

вель, проте, зазначається, що голова, секретар та 

інші члени тендерного комітету можуть пройти від-

повідне навчання; 

 кількість самих процедур закупівель скоро-

чено до трьох видів: відкриті торги, конкурентний 

діалог, переговорна процедура закупівлі. Так, мож-

ливість здійснення державних закупівель через про-

цедуру конкурентного діалогу, передбачена на ви-

падок, коли замовник не може визначити необхідні 

технічні чи якісні характеристики товарів робіт або 

послуг, а переговорна процедура закупівлі, застосо-

вується як виняток у разі: закупівлі творів мистецтва 

або закупівлі, пов'язаної із захистом прав інтелекту-

альної власності, або укладення договору про заку-

півлю з переможцем архітектурного чи мистецького 

конкурсу та у випадку нагальної потреби у здійс-

ненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих 

обставин, пов'язаних з негайною ліквідацією наслід-

ків надзвичайних ситуацій, з введенням особливого 

періоду або надзвичайного стану тощо; 

 право електронного оскарження процедури 

закупівель: скарги тепер розглядаються постійно 

діючою колегією з розгляду скарг про порушення 

законодавства у сфері публічних закупівель при Ан-

тимонопольному комітеті України. Тобто, створення 

незалежного органу, як це передбачено в Угоді про 

асоціацію, нажаль, Законом не передбачено.  

Проте, найбільшим нововведенням Закону «Про 

публічні закупівлі», який почав діяти з 1 квітня 2016 

року, стала вимога запровадження для центральних 

органів виконавчої влади та замовників, що здійс-

нюють діяльність в окремих сферах господарюван-

ня, за умови, що вартість предмета закупівлі товарів, 

послуг дорівнює або перевищує 200 тис. грн., а ро-

біт – 1,5 млн. грн., (в окремих сферах господарю-

вання, прописаних у законі – 1 млн. грн. та 5 млн. 

грн. відповідно) обов’язковою процедури здійснен-

ня електронних закупівель. А з 1 серпня 2016 року 

дія закону поширилась не лише на центральні орга-

ни виконавчої влади, а на усіх замовників. 

У відповідь на вимоги Закону в Україні запра-

цювала система електронних закупівель ProZorro. 

Вона об’єднує в собі різні електронні майданчики, 

які проводять тендери, в тому числі і на державні 

закупівлі. Серед них: E-Tender, SmartTender, 

Newtend, DZO, PublicBid; Prom.ua тощо [18]. Тож, 

потенційно система ProZorro здатна об’єднати на 

своїй платформі усі торгівельні електронні майдан-

чики України.  

Схема роботи системи ProZorro [19] виглядає на-

ступним чином: закупівлі проходять у формі аукці-

ону. Замовник оголошує про закупівлю і виставляє 

термін, протягом якого потенційні постачальники 

можуть задавати питання щодо закупівлі. Після пе-
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ріоду уточнень постачальники вносять в систему 

свої цінові пропозиції, які інші учасники аукціону 

не бачать. Потім відбувається три раунди по зни-

женню ціни між учасниками. При цьому назви ком-

паній-учасниць розкриваються вже після останнього 

раунду, коли відома найнижча ціна. У самій системі 

закупівлі поділяються на допорогових і надпорогові. 

Вже згадувані закупівлі на суму до 200 тисяч гри-

вень для товарів і до 1,5 мільйона гривень для пос-

луг вважаються допорогових. Все, що вище цієї су-

ми, переходить в розряд надпорогових. При надпо-

роговій закупівлі, крім редукціону у вигляді відкри-

тих торгів, в деяких випадках передбачені перегово-

рна процедура і конкурентний діалог (про це згаду-

валося вже вище).  

Система ProZorro отримала відзнаку на міжнаро-

дному конкурсі World Procurement Awards 2016, що 

дає змогу говорити про те, що Україна вийшла в 

світові лідери у розвитку публічних закупівель. 

Представники Програми правової реформи ЄБРР, 

зазначають, що досвід команди ProZorro дуже ціка-

вий і для країн ЄС, так як у квітні 2018 року всі кра-

їни Європейського Союзу також повинні будуть 

повністю перейти на електронний формат тендерів. 

А система електронних закупівель ProZorro є однією 

з найкращих у світі завдяки унікальному поєднанню 

ключових принципів реформи (відкритий код, відк-

риті дані і міжнародний стандарт open contracting). 

Тому ЄБРР уже включив український кейс у свій гід 

як одну з найкращих практик щодо запровадження 

електронних закупівель. Для України застосування 

такої передової платформи державних закупівель 

дозволить забезпечити зручний публічний доступ до 

інформації про закупівлі та знизити рівень зловжи-

вань. Перш за все мова йде про зловживання та ма-

хінації на етапі безпосереднього проведення тенде-

ру. Тут ефективною протидією може виступати від-

критий аукціон з критерієм найнижчої ціни. Публіч-

ність та автоматичність реєстрації заявок не дозво-

ляє штучно відсіяти учасників торгів. Таким чином 

участь у тендері зможе взяти будь-який доброчес-

ний постачальник, збільшується конкуренція, яка 

дозволяє отримати найкращі умови. Також система 

вимагає, щоб у неї відразу був завантажений дого-

вір, тому можна відслідковувати спроби шахрайства 

через додаткові угоди. У подальшому планується 

перейти до укладання договорів безпосередньо в 

електронному вигляді, із використанням цифрового 

підпису. 

Проте, сам лише запуск системи електронних за-

купівель не здатний розв’язати усі проблеми злов-

живань в даній сфері. Так, етапи планування закупі-

вель та постачання товару не входять до сфери ува-

ги електронної системи. Тож, більш глибоко питан-

ня доцільності закупівель мають вирішувати депу-

тати та місцеві громади під час затвердження бю-

джетів. Також повноваження на моніторинг закупі-

вель мають Державна аудиторська служба та Націо-

нальна поліція. Проте, на цих стадіях закупівель 

дана система може допомогти інформативно. Зок-

рема, на виконання статті 8 ЗУ «Про публічні заку-

півлі» [20] фахівцями системи електронних закупі-

вель ProZorro було впроваджено розрахунок коефі-

цієнту «Ефективність торгів», який обчислюється 

автоматично за трьома критеріями: 

 абсолютне відхилення від очікуваної еко-

номії в грн.: яка сума економії в групі товарів є мі-

німально очікуваною, розраховується на підставі 

мінімально очікуваного історичного % економії, що 

був в групі товарів; 

 конкуренція: кількість учасників торгів, що 

не були дискваліфіковані; 

 відсоток економії: відношення суми заоща-

джених коштів за результатами аукціону до очіку-

ваної суми закупівлі. 

Запровадження такого коефіцієнту дає змогу ра-

нжувати торги, в яких економія після аукціону пере-

вищує середнє (очікуване) значення, та торги в яких 

середня економія значно нижча цього значення. Це 

дає змогу, з одного боку, привернути увагу до висо-

коефективних, висококонкурентних закупівель, щоб 

замовники могли вивчити та використати поперед-

ній позитивний. З іншого боку, висвітлення закупі-

вель з низькою ефективністю дає змогу привернути 

до них увагу представників громадськості для дос-

лідження причин низького результату. Тобто, завдя-

ки розрахунку даного коефіцієнту з’явилась можли-

вість для додаткового контролю за аукціонjv та його 

результатами представниками усіх контролюючих 

органів. 

Ще одна проблема, яку не здатне вирішити лише 

саме запровадження електронної системи держзаку-

півель – це проблеми з оплатою за товари та послу-

ги. Проте, дана інформація знаходиться у розпоря-

дженні Державного казначейства та висвітлюється у 

системі E-data. Тож, сьогодні вже створено сервіс 

«007 Transaction Filter» на базі пошуково-

аналітичного агента «007», який поєднує тендерні 

закупівлі з реальними платежами за контрактами.   

Окремо хотілося б торкнутися проблеми залу-

чення до системи електронних тендерів дрібних за-

мовників, тобто тих, де сума контракту на закупку 

менша від суми передбаченої законом «Про публіч-

ні закупівлі» – менше 200 тис. грн. для товарів та 

менше 1 млн. 500 тис. грн. для послуг відповідно. 

(Стосовно нижнього порогу для проведення елект-

ронних закупівель, то сайт ProZorro рекомендує 

оголошувати торги на суми не менше 3000 грн., 

адже за менших сум витрати постачальників на 

участь нівелюють прибутки). 

Зрозуміло, що перш за все система ProZorro орі-

єнтована на крупних замовників, адже саме там су-

ми зловживань можуть бути найбільшими. Проте, і 

для дрібних контрактів дана система може бути 

привабливої та економити кошти. Але процедура 

участі у державних закупівлях для цієї категорії 

учасників має, на нашу думку, бути спрощеною.  

Один зі способів зробити низькобюджетні торги 

привабливішими — це зменшити кількість докумен-

тів, які подають учасники для проходження кваліфі-

каційного відбору. Сьогодні це доволі значний пе-

релік довідок та документів, отримання яких займає 

певний проміжок часу та потребує фінансових ви-

трат, що безумовно, позбавляє такі торги сенсу для 

дрібних замовлень. 
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На нашу думку, доцільно було б прописати в за-

коні «Про публічні закупівлі», що для таких контра-

ктів, можна визначати в документації торгів, що 

повний перелік кваліфікаційних документів подає 

лише учасник, пропозицію якого визначено най-

більш вигідною за результатами аукціону. 

Також сьогодні в рамках проведення реформи 

системи державних закупівель не розв’язаними за-

лишається проблеми, що стосуються відповідально-

сті учасників тендерів, їх переможців та безпосеред-

ньо замовників за надання неправдивої інформації, 

неналежне виконання договорів або змову між сто-

ронами державної закупівлі. 

Перш за все, доцільно було б запровадити так 

звані «Чорний» та «Білий» реєстри учасників дер-

жавних закупівель, куди б вносилася інформація про 

тих постачальників робіт та послуг, які б зарекомен-

дували себе як недобросовісні (у разі участі у змові 

або зриві поставок и постачанні товарів неналежної 

якості тощо) та сумлінні (при позитивному досвіді 

їх співпраці з державними замовниками) відповідно. 

Щодо перших мають застосовуватися санкції, такі 

як, законодавча заборона на участь у державних 

закупівлях протягом одного або двох років. Так са-

мо до «чорного реєстру» потрібно вносити так зва-

них «провокаторів», які навмисно дають демпінгові 

ціни, а надалі відмовляються від виконання догово-

ру поставки, зриваючи торги і не допускаючи до 

участі сумлінних учасників. 

Стосовно другої категорії, можливе застосування 

системи бонусів (заохочень), або визнання за ним 

додаткової переваги при прийнятті рішення про 

співпрацю.  

Окрема проблема реформи державних закупівель 

– це інформаційне та кваліфікаційне забезпечення 

процесу. З одного боку, мова йде про підготовку 

кадрів, тобто, забезпечення підвищення професійно-

го рівня державних службовців, які безпосередньо 

займаються державними закупівлями. Тут найбільш 

доцільним було б поступово сформувати корпус 

спеціалістів із держзакупівель у кожному органі 

влади, що займалися б цим питанням на постійній 

основі.  

Як приклад: фахівці системи ProZorro констату-

ють що із заповненням документації замовниками 

виникає багато проблем, як ненавмисних, коли за-

мовник не вміє правильно прописати те, що йому 

потрібно, так і спеціально виписаних під конкретних 

постачальників. Залучення фахівців з державних 

закупівель до процесу на постійній основі дозволило 

б значно зекономити державні кошти на переквалі-

фікацію та підвищення якості освіти щодо держав-

них закупівель у майбутньому та знизити кількість 

таких помилок у майбутньому.  

З іншого боку, в країни поки що мляво прово-

диться роз’яснювально-рекламна робота серед пред-

ставників вітчизняного середнього та дрібного біз-

несу. Непопулярність державних закупівель у цієї 

категорії товаровиробників несе в собі загрозу всьо-

му тендерному процесу, вбиваючи конкуренцію та 

звужуючи коло можливостей для замовника. Потрі-

бно проводити роз’яснювальну роботу, описуючи 

переваги участі приватного бізнесу у електронних 

торгах, адже держава традиційно оцінюється у біз-

нес-середовищі як проблемний партнер, дії якого є 

непрозорими та зарегульованими, а отже співпраця з 

державним сектором не розглядається як бажана за 

умови відсутності можливості використання адмін-

ресурсу.  

Така ситуація призводить до низької конкуренції 

на торгах сьогодні. Зокрема, навіть у ProZorro 23% 

торгів не відбуваються, частина з них – через відсу-

тність пропозицій, ще 8,5% - скасовуються з різних 

причин.  І це є проблемою ринку - коли немає інших 

пропозицій, інших постачальників, які хотіли б поз-

магатися за замовлення. Замовнику (особливо круп-

ному) часто немає з чого вибирати, тут проблема 

може вирішуватись шляхом підробки замовлення на 

окремі лоти, щоб торгуватися на пониження вже по 

них. Але часто сам замовник не мотивований зроби-

ти це. 

ВИСНОВКИ. Враховуючи все викладене вище, 

можна висунути наступні пропозиції щодо 

розв’язання актуальних проблем державних закупі-

вель в Україні сьогодні: 

 якнайшвидше впровадження в системі 

ProZorro можливості укладання договорів безпосе-

редньо в електронному вигляді, із використанням 

цифрового підпису, що дасть змогу пришвидшити 

як сам процес укладання угоди так і підвищити рі-

вень прозорості процесу та унеможливити укладан-

ня різного роду додатків та додаткових угод з не-

прозорими механізмами ціноутворення та змінени-

ми умовами поставок;  

 розглянути доцільність включення в Закон 

«Про публічні закупівлі» пункту про обов’язкове 

подання повного переліку кваліфікаційних докумен-

тів лише для переможця торгів за низькобюдженими 

контрактами; 

 посилити адміністративну та кримінальну 

відповідальність учасників тендерів, їх переможців 

та замовників за надання неправдивої інформації, 

неналежне виконання договорів або змову; 

 запровадити в рамках електронної системи 

ProZorro «Чорний» та «Білий» реєстри учасників 

закупівель, куди б вносилася інформація про тих 

недобросовісних постачальників робіт та послуг (у 

разі участі у змові або зриві поставок и постачанні 

товарів неналежної якості тощо) та сумлінні (при 

позитивному досвіді їх співпраці з державними за-

мовниками) відповідно; 

 активізувати діяльність державних та воло-

нтерських груп щодо підготовки кадрів у сфері здій-

сненням державних закупівель та ознайомленням їх 

з можливостями та перевагами роботи в системі 

ProZorro, а в середньо- і довгостроковій перспективі 

– перевести процедуру державних закупівель на 

професійно новий рівень шляхом поступового фор-

мування корпусу спеціалістів із держзакупівель у 

кожному органі влади, які б займалися цим на пос-

тійній основі; 

 активізувати роз’яснювально-рекламну ро-

боту серед представників вітчизняного бізнесу та 

громадськості з описанням переваг від участі у но-

вій системі електронних торгів. 
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