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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ — ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ
АНТИКРИЗОВОГО ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Одним з найпотужніших за своїм потенціалом інструментів
державного впливу на економіку в системах ринкового типу гос-
подарювання є державні закупівлі товарів, робіт і послуг, які від
часу їх використання зазнали значних трансформаційних змін.
Зміна лише однієї складової функціонування всього економічно-
го механізму без проведення ґрунтовних реформ останнього не
може дати позитивних економічних результатів. Крім цього, вра-
ховуючи сучасні реалії розвитку світового господарства, процес
реформування системи державних закупівель повинен плавно
вливатись у концепцію входження української економіки у світо-
ве співтовариство та європейське зокрема.

В Україні практично немає комплексних досліджень функціо-
нування механізму державних закупівель. Публікації з цієї про-
блематики, підготовлені переважно Міністерством економіки [1].
У зазначених публікаціях аналіз лише загальних тенденцій роз-
витку такої системи. Однак на науковому рівні не активно вирі-
шується багато теоретичних, організаційних і методичних пи-
тань, а розгляд системи державних закупівель міжнародного
досвіду не супроводжується ґрунтовними рекомендаціями щодо
впровадження її окремих елементів у таку ж вітчизняну систему.

Існує кілька загальних принципів організації закупівель для
державних потреб, подібних для багатьох країн. Практично у всіх
документах, що регулюють державні закупівлі в різних країнах,
відзначається, що основна відмінність державних закупівель від
закупівель, проведених комерційним сектором і приватними осо-
бами, — це те, що вони здійснюються не на власні засоби покуп-
ця, а за гроші платників податків. На відміну від приватного сек-
тора, що діє у своїх інтересах, у випадку державних закупівель на
засоби платників податків, третя сторона — державні службовці
— здобувають і використають товари й послуги для користі плат-
ників податків. У такій ситуації виникає широкий простір для не-
ефективності й зловживань. Це означає, що при закупівлях для
державних потреб повинні діяти особливі вимоги до організації
процесу закупівель. Відповідно більшість використовуваних у різ-
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них країнах механізмів закупівель явно або неявно спрямовано на
боротьбу із цією проблемою [2].

У всіх країнах, які досліджувалися, декларується, що меха-
нізм державних закупівель повинен бути заснований на двох
базових принципах: економії й справедливості. Важливість
цих принципів для процесу державних закупівель і механізм
їхнього здійснення повинні бути донесені до всіх державних
замовників, кінцевих одержувачів відповідних благ (платників
податків), для яких вони здійснюються, а також до співтовари-
ства постачальників і підрядників.

На практиці всіма рівнями влади використаються досить схо-
жі механізми, що відповідають кращій практиці, хоча в ряді країн
спостерігається поділ регулювання й рекомендацій з рівнів бю-
джетної системи, що пов’язане з особливостями поділу повнова-
жень між рівнями влади в розглянутих країнах. Наприклад, пи-
тання залучення закордонних постачальників товарів, робіт і
послуг звичайно регулюються на федеральному рівні, тоді як ре-
гіональні й місцеві державні замовники мають більші можливості
для маневру при здійсненні внутрішніх закупівель. Однак є й ви-
ключення — країни, де всі закупівлі для державних потреб регу-
люються однаково для всіх рівнів влади (прикладом може служи-
ти така унітарна держава як Польща, де закупівлі на всіх рівнях
влади регулюються одним законом).

В Україні [1] умови придбання товарів, робіт і послуг за дер-
жавні кошти передбачено Положенням про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти.

Сполучені Штати Америки — одна з країн, що має багатий
досвід у сфері державних закупівель, особливо в частині їх інфор-
маційного забезпечення. Законодавчу основу системи державних
закупівель у США [3] становлять Правила закупівлі для феде-
ральних потреб і Правила закупівель для потреб оборони (додат-
кові). Ці два нормативно-правові документи регламентують усю
систему федеральних закупівель і відрізняються досить деталь-
ною розробкою принципів і процедур.

Одним з лідерів в області організації державних закупівель
робіт і послуг, створення ефективних механізмів партнерства
держави із приватним сектором є Великобританія [3]. Прикладом
тут служать механізми партнерства приватного й суспільного сек-
торів (private public partnership) і приватна фінансова ініціатива
(private financial initiative).

У першу чергу міжнародний досвід говорить про доцільність
уніфікації правил проведення закупівель товарів, робіт і послуг
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на всіх рівнях державної влади. Одним з найбільш принципових
питань при регулюванні процедур державних закупівель у всім
світі є підстави для відступу від відкритих конкурсів. Аналіз за-
конодавства іноземних держав щодо цього показує, що ці підста-
ви досить різноманітні. Незважаючи на те, що таке різноманіття
об’єктивно виправдано, при формулюванні підстав до проведення
закритих конкурсів, закупівель шляхом запиту котирувань і заку-
півель у одного учасника часто доводиться прибігати до оцінних
категорій типу «термінова потреба», «економічна доцільність»,
«обмеженість кола постачальників» і т.д. За умови сумлінності
державних замовників використання подібних юридичних фор-
мулювань дозволяє підвищити ступінь гнучкості законодавства й
пристосувати його до різноманіття практики. Однак у наших
умовах, які характеризуються високим ризиком корупції, при не-
можливості чітко сформулювати підстави для відступу від кон-
курсних процедур, на наш погляд, краще віддавати перевагу від-
критому конкурсу, навіть якщо витрати на його проведення
відносно високі в порівнянні з вартістю контракту. Якщо в де-
яких випадках проведення відкритого конкурсу економічно не
цілком доцільно, ці втрати можуть окупитися за рахунок скоро-
чення можливостей для зловживань.

Ряд описаних механізмів, частково освітлених українським
законодавством, але широко використовуваних у практиці дер-
жавних закупівель за рубежем, може привести до підвищення
прозорості процесу закупівель і зниженню витрат на його орга-
нізацію. У першу чергу це публікація державними замовниками
інформації про здійснювані закупівлі в мережі Інтернет як на
спеціалізованому сайті по держзакупівлях, так і на своїх влас-
них сайтах. Це дозволить знизити витрати на участь у конкурсі
в потенційних постачальників, прискорити процес здійснення
закупівель, залучити більше число постачальників і стимулюва-
ти конкуренцію.

Можна розглянути питання про доцільність запозичення до-
свіду ведення баз даних сертифікованих постачальників для дер-
жавних потреб, як у загальнонаціональному масштабі, так і на рів-
ні окремих державних замовників, що здійснюють закупівлі
певної продукції на постійній основі. Це може полегшити проце-
дуру участі в конкурсі для постійних постачальників продукції
для державних потреб.

Застосування стандартних контрактів допоможе уникнути зай-
вих витрат, пов’язаних з юридичним оформленням процесу заку-
півель й оцінкою заявок. Вказівка джерел інформації про всі за-
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конодавчі й нормативно-правові акти, які регулюють поставки
для державних потреб, також прискорить процес закупівель і до-
зволить залучити більше потенційних постачальників для участі
в конкурсних процедурах.

Аналіз міжнародного досвіду показує необхідність спеціаль-
ного законодавчого регулювання закупівель робіт і послуг для
державних потреб.

Варто зазначити, що входження у перспективі України в спів-
дружність європейських країн автоматично загострить проблему
конкуренції, а тому вже нині треба зосередитися передусім на
досягненні оптимального поєднання ціни та якості товарів, по-
слуг і робіт вітчизняних виробників — потенційних учасників
спільного ринку.

У всьому цивілізованому світі принципи державних закупі-
вель ґрунтуються на тому, що:

⎯ закупівлі повинні бути економними (найкраща з можливих
комбінація якості та ціни);

⎯ рішення щодо надання контрактів повинні бути справедливі
та неупереджені;

⎯ процес закупівель повинен бути гласним (інформація доступ-
ною, торги — публічними, всі рішення повинні реєструватись);

⎯ процес закупівель повинен бути ефективним (повнота пра-
вил, простота і швидкість процедур);

⎯ важливість підзвітності (складання і зберігання звітів).
Усе це потребує адаптації українського законодавства до ви-

мог часу і міжнародних організацій (СОТ / ГАТТ).
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