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У статті досліджено історичний розвиток та становлення системи державних 
закупівель, що має значення для розуміння її сутності і механізмів на сучасному етапі. 
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В статье исследованы историческое развитие и становление системы 
государственных закупок, что имеет значение для понимания ее сущности и 
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Постановка проблеми в загальному вигляді 

та її зв’язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. Питання матеріально-

технічного забезпечення бюджетних установ 

завжди було і залишається досить гострим, тому 

що пов’язане насамперед з обмеженістю бюджетних 

коштів, а отже є складовою частиною системи 

державних закупівель. Важливим аспектом розвитку 

державних закупівель є законодавче забезпечення 

ефективного використання державних коштів. 

Ефективне законодавство і практика закупівель 

державою – це запорука економії бюджетних коштів 

та одержання якісних товарів, послуг, виконання 

робіт. Важливою характеристикою розвитку 

нормативної бази будь-якої країни, економіка якої 

орієнтується на принципи вільного ринку, є стан 

правових норм саме організації державних 

закупівель товарів, робіт і послуг. Основні проблеми 

виникають, передусім, через недосконалість 

законодавчої бази, що регулює процес державних 

закупівель. Правила організації закупівель товарів, 

робіт і послуг для державних потреб багато в чому 

визначають економічний розвиток країни. Державні 

закупівлі виступають природним механізмом 

регулювання як конкуренції на ринку, так і 

корупції в державних органах влади через великі 

суми контрактів. Історично склалося, що закупівля 

товарів, робіт та послуг здійснюється шляхом 

проведення спеціальних торгів, які дають змогу 

зменшити вартість предмета закупівлі, забезпечити 

певну прозорість цього процесу та протидіяти 

корупційним схемам. Ситуація в цій сфері на даний 

час є досить складною і невизначеною. Причому всі 

учасники на ринку державних закупівель відзна-

чають його недосконалість і неефективність. Велика 

кількість проблем, що виникають позначаються, у 

першу чергу, на стані економіки країни в цілому 

[3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми і на 

які спирається автор. Питанню ефективності функ-

ціонування законодавчого регулювання системи 

державних закупівель приділяється постійна увага. 

За останні роки опубліковано низку праць, 

спрямованих на критичне осмислення розвитку та 

становлення законодавчої бази у сфері державних 

закупівель. Необхідно також відмітити, що окремі 

аспекти цієї проблеми вже аналізувались деякими 

авторами, такими як: І. Апопій, В. Воронін, 

М. Галущак, А. Золотухін, В. Зубар, В. Іорданов, 

Г. Пінькас, В. Смиричинський, Н. Ткаченко, 

О. Турченко, С. Філоненко, І. Школьник та ін. 

Результати їхніх досліджень були використані під 

час розробки деяких законодавчих актів щодо 

регулювання сфери державних закупівель.  

Виділення невирішених раніше аспектів 

загальної проблеми, яким присвячується стаття. 

Проте повний аналіз законодавчого регулювання 

сфери державних закупівель не проводився. Отже, 

існує необхідність подальшого вдосконалення 

законодавства в цій сфери у світлі інтеграції 

України до Європейського Союзу, що зумовило 

подальші дослідження цього питання. 

Формулювання мети статті (постановка 

завдання). Метою дослідження є аналіз практичного 

досвіду втілення норм законодавства щодо регулю-

вання сфери державних закупівель через призму 

еволюції даних процесів в Україні, а також 
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надання пропозицій щодо їх вдосконалення на 

сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Уперше про публічні торги висвітлює 

історія Стародавнього Риму, коли йшлося про 

оренду міських земель. Уже на той час це було 

досить широке коло взаємовідносин, для успішного 

здійснення яких торги повинні були мати певну 

публічність та змагальність сторін, що, у свою чергу, 

давало змогу визначити та проголосити переможця. 

У Росії перші акти де згадуються «публічні» торги 

для вибору підрядника з’явилися ще в XVII ст. 

Історія російських торгів починається з «Указу 

про підрядну ціну на доставку». Він регламентував 

ціни на доставку провіанту до Смоленська. Отже, 

першою офіційною датою в історії становлення 

системи державних закупівель можна вважати 

7 липня 1654 року. На той час питання пов’язані з 

регулюванням усіх торгів, підтримкою конкуренції, 

врегулюванням спірних питань були підвідомчі 

Канцелярії підрядних справ. Не дивно, що така 

вигідна справа, як постачання для казни, стала 

предметом афер і хабарництва. Практика торгів 

удосконалювалася за часів Петра І та Єкатерини ІІ. 

Перші конкурси, організовані у той час, мали риси 

характерні для сучасних торгів. Також видавалися 

укази щодо того, як належить заявляти про торги, 

щодо умов участі в них, як назначати ціни тощо. 

Реформи в системі державного управління, а 

отже відповідно і в системі державних закупівель 

розпочалися за часів правління Олександра І. 

Приймалися урядові акти, які регламентували і 

корегували проведення державних закупівель, 

з’явилися документи, в яких визначалася різниця 

між постачанням і підрядом, що, у свою чергу, 

значно полегшило підготовку документів для 

проведення торгів [7]. 

Другий етап становлення системи державних 

закупівель розпочався після революції 1918 року, 

коли необхідно було відновлювати практику 

проведення конкурсних торгів. Робітничо-

селянська Інспекція узагальнила вже існуючий 

досвід і розробила 30 листопада 1921 р. 

Положення про поставки і підряди. У 1927-1928 

роках інтерес до торгів починає зростати і 

видається нове Положення про державні підряди і 

поставки [8]. 

Розвиток законодавства про державні закупівлі 

розпочинається з другої половини 1980-х років. 

Одним із важелів впливу на діяльність державних 

підприємств в умовах проголошеного курсу на 

«прискорення соціально-економічного прогресу 

радянського суспільства» стає «державне замов-

лення» – поняття, яке було вперше застосовано 

Держпланом СРСР при розробці проекту народно-

господарського плану на 1988 рік. Головною 

причиною введення цієї економічної категорії 

стало те, що вже з середини 1980-х років Держплан у 

масштабах усього народногосподарського комплексу 

не міг повністю збалансувати планові завдання з 

виробництва продукції з наявними матеріальними 

ресурсами. Державні замовлення були обов’яз-

ковими юридичними приписами і за своєю 

природою нічим не відрізнялися від інших правових 

норм, тобто вони були критеріями організації 

виконання визначених завдань, містили типові 

правила поведінки, звернені до визначених учасників 

господарських відносин. Механізм формування та 

доведення до виконавців державних замовлень був 

далеким від досконалого, проте юридично обґрун-

товувалася можливість оспорювання підприємствами-

виконавцями в органах державного арбітражу 

законності державних замовлень, що не відпо-

відали вимогам законодавства, у тому числі й 

щодо порядку та строків їх розміщення [9, с. 84]. 

Після ліквідації системи централізованого 

матеріально-технічного забезпечення в системі 

державних закупівель виникло багато проблем. 

Правовий вакуум і економічні проблеми країни 

породжували корупцію і нераціональне вико-

ристання бюджетних коштів. Такий механізм 

державного регулювання системи закупівель за 

бюджетні кошти існував до 1993 року, коли система 

централізованого планування виробництва і 

розподілу матеріально-технічних ресурсів почала 

поступово втрачати свою дієздатність і адекватність 

до економічної ситуації, трансформувались і 

функції державного замовлення. Зменшення 

державного регулятора у виробництві продукції та 

послуг призвело до збільшення способів 

забезпечення державних потреб у матеріальних 

ресурсах, продукції, роботах та послугах споживачів, 

що утримуються за рахунок державного бюджету. 

Тільки у 1990-х роках, з моменту набуття 

Україною незалежності та адаптації до ринкової 

економіки, процес формування законодавства про 

державні закупівлі стає більш динамічним, з’являю-

ться перші згадування про проведення торгів. 

У незалежній Україні після розпаду СРСР 
існували всі передумови для процвітання корупції 
у сфері державних закупівель: в умовах перехідної 
економіки відсутність чинного законодавства, 
використання бюджетних коштів у ручному 
режимі, непрозоре надання гарантій урядом на 
виконання робіт і надання послуг. На початку 
розгляду третього етапу становлення системи 
державних закупівель зазначимо, що кожна нова 
влада бралася врегульовувати її на власний розсуд. 
Першим кроком на шляху до становлення прозорої 
системи державних закупівель стало прийняття 
1 жовтня 1992 року Положення про порядок 
підготовки, організацію та проведення міжнародних 
торгів на території України, яке визначало порядок 
проведення міжнародних торгів щодо реалізації 
проектів співробітництва за рахунок усіх джерел 
фінансування. Згідно з цим положенням тендер 
визначався як різновид міжнародних торгів. 
Система торгів являла собою спосіб вибору на 
конкурсних засадах підприємств чи організацій 
України та закордонних компаній, що гарантували 
замовнику виконання в межах погодженої вартості 
необхідних обсягів робіт, поставок товарів народного 
споживання, монтажу обладнання та спорудження 
промислових об’єктів «під ключ» тощо. 
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Уперше в України на законодавчому рівні було 
визначено, що метою організації торгів є зростання 
ефективності на основі конкуренції для досягнення 
зменшення рівня цін та вибору найсприятливіших 
умов контракту. Також було відокремлено різні види 
торгів: відкриті, відкриті з попередньою кваліфі-
кацією учасників, закриті, індивідуальні. Без 
проведення торгів дозволялося проводити закупівлі 
якщо: роботи за особливих умов мали здійснюватися 
лише однією організацією, за умови, що вартість 
додаткових робіт не перевищуватиме половини 
вартості основних; проведення торгів на будівництво 
великих об’єктів здійснювалося в декілька етапів. 

Для організації та проведення торгів створювався 
тендерний комітет, склад якого узгоджувався з 
керівником організації замовника, з Міністерством 
зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі та 
уповноваженим державним органом галузевого або 
територіального управління. Комітет складався з 
представників замовника, Міністерством зовнішніх 
економічних зв’язків і торгівлі, проектних та 
інших зацікавлених організацій.  

До 1992 року існувала система розрахунку 
постачальник – замовник. З 9 листопада 1992 року 
Розпорядженням КМУ № 735 були введені 
розрахунково-касові центри НБУ, а потім всі 
розрахунки між замовниками, що фінансуються за 
рахунок державного бюджету та виконавцями 
здійснюються тільки через Державне казначейство 
України. Постанова КМУ № 400 від 21 липня 
1992 року затвердила концепцію державного 
замовлення, тобто державні закупівлі є складовою 
частиною системи економічних методів державного 
регулювання й на час переходу до ринкових 
відносин та розвитку ринкової інфраструктури 
залишається одним з його головних важелів. У той 
же час розпорядженням КМУ створювалися окремі 
тендерні комітети під великі фінансові проекти за 
державні кошти. Отже, ситуація яка склалася в 
системі державних закупівель вимагала докорінних 
змін у принципових підходах до формування й 
розміщення державних закупівель. 

У процесі прийняття нормативно-правових 
актів 1993-1995 років практично було замінено 
таке положення: обов’язкове державне замовлення 
і примусове збереження господарських зв’язків на 
договірно-обов’язкове виконання державного замов-
лення. За оцінкою В. Смиричинського, таке тракту-
вання обов’язковості призводило інколи до пошуків 
окремими постачальниками причин збитковості при 
небажанні дотримуватись обов’язковості виконання 
державного замовлення [5, с. 115]. 

Отже, існували об’єктивні умови, якими 
визначалися можливості переходу від обов’язкового 
держзамовлення до договірного: 1) для забезпечення 
договірного державного замовлення необхідно 
було його конкурсне розміщення, а для цього було 
потрібно подолати монополізм у виробництві 
шляхом збільшення видів продукції виробничо-
технічного призначення; 2) необхідно було подолати 
глибоку матеріально-фінансову розбалансованість, 
яка склалася в нашій країні, а отже, і замкнутість 
української економіки від світової.  

У той самий час, для організації міжнародних 

торгів було створено Державний інформаційно-

аналітичний центр моніторингу зовнішньо-товарних 

ринків для надання методичної допомоги всім 

зацікавленим учасникам. Цікавим є той факт, що 

експертний висновок та дані, які у ньому містилися і 

надавалися у розпорядження міністерства, були 

інформацією для внутрішніх користувачів і не 

надавалися замовнику торгів. Специфіка діяльності 

держави на товарному ринку у 1992-1997 роках 

полягала в тому, що вона стала врешті-решт 

основним боржником, значною мірою провокуючи 

кризу неплатежів. Це породило виникнення 

значних проблем із забезпечення ефективного 

використання бюджетних ресурсів. Назріла 

нагальна необхідність уніфікації всіх галузевих 

особливостей проведення державних закупівель у 

єдиний законодавчий акт, який би регулював 

проведення тендерів за участі будь-яких законодавчо 

можливих суб’єктів. Отже, виникла потреба в 

корегуванні державної економічної політики щодо 

державного замовлення як макроекономічного 

важеля вирішення найважливіших питань соціально-

економічного розвитку країни. Зважаючи на зміни, 

що сталися в економіці України, а також впливу 

зовнішньоекономічної політики, виникла необхід-

ність включення відповідних змін як у організацію 

роботи так і до законодавчих актів щодо 

здійснення державних закупівель. 

Таким чином, за результатами дослідження 

історії державного регулювання у сфері державних 

закупівель, ми вважаємо задоцільне виділити три 

основні етапи розвитку системи державних закупі-

вель: еволюційного становлення, планово-адміні-

стративного регулювання та перехідного.  

Наступними кроками систематизації тендерних 

закупівель було затвердження форм звітів про 

результати проведення торгів та Типового Поло-

ження про порядок створення та основні функції 

тендерних комітетів щодо організації та прове-

дення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт, 

послуг за рахунок державних коштів. Також було 

затверджено державну форму статистичної звітності 

щодо проведення торгів на закупівлю товарів. 

Зважаючи на важливість питання приєднання 

України до ГАТТ/СОТ й інтеграції до ЄС, Міні-

стерством економіки було підготовлено проект 

Закону № 1490-ІІІ, який бувло розроблено на 

основі міжнародного законодавства, насамперед 

на прикладі Чехії та Польщі. Цей проект Закону 

відповідав умовам міжнародних організацій щодо 

участі іноземних учасників наряду зі створенням 

умов захисту вітчизняних учасників [4]. 

Однією з особливостей Закону України № 1490-

ІІІ було постійне внесення до нього безсистемних та 

суперечливих одна одній змін. Як наслідок, сфера 

державних закупівель втрачали ознаки комплекс-

ного регулювання, а мета Закону – забезпечення 

максимальної економії та ефективності державних 

закупівель та запобігання проявам корупції – 

практичного змісту. Таким чином, системний аналіз 

Закону № 1490-ІІІ свідчить про недосконалість на 
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етапі його дії правового поля у сфері державних 

закупівель, а відсутність єдиного підходу у 

практиці його реалізації і, перш за все, практики 

контролюючих органів – про невідповідність 

сучасних реалій основній меті цього нормативного 

документа – максимальній економії та ефективності 

державних закупівель [6, с. 162]. Після прийняття 

поправок у грудні 2005 р. у системі державних 

закупівель фактично відбулось розпорошення 

повноважень, функцій та відповідальності між 

різними державними органами, а також в системі 

держзакупівель з’явився новий орган – неприбуткова 

спілка громадських організацій Тендерна палата 

України, яка під приводом необхідності підвищення 

прозорості процесу державних закупівель отримала 

значні повноваження у цій сфері. 

Згідно з новою редакцією закону, уповноваженим 

органом з питань державних закупівель став 

Антимонопольний комітет України, на який, окрім 

контролю за станом економічної конкуренції, було 

покладено ряд невластивих для нього організаційних 

функцій, зокрема щодо надання дозволів на 

процедуру торгів з обмеженою участю і закупівлі 

в одного учасника, здійснення контролю в системі 

закупівель, ведення реєстру учасників, написання 

звітів про торги тощо. Контроль за процесом держав-

них закупівель був покладений на колегіальний 

орган – Спеціальну контрольну комісію при 

Рахунковій палаті України. До складу Комісії мали 

входити: по одному представнику від Рахункової 

палати України, КРУ та Державного казначейства; 

три представники від Верховної Ради; три 

представники від ТПУ [10, с. 58]. 

Одним із головних джерел проблем того часу 

була недостатня урегульованість процедури 

державних закупівель товарів, робіт і послуг за 

державні кошти. 20 березня 2008 році Закон 

України № 1490-ІІІ було скасовано Постановою 

КМУ № 274 «Про здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг за державні кошти» від 28 березня 

2008 р. Поряд з цим у сфері державних закупівель 

можна було констатувати наявність низки проблем, 

які ускладнювали діяльність замовників і учасників 

торгів, а інколи й унеможливлювали їх. 

Проте існувала й низка проблем, які 

спровокували якнайшвидше прийняття відповідного 

закону. Першою проблемою було те, що фактично 

будь-яка особа мала змогу оскаржити процедуру 

державно закупівлі, посилаючись на невідповідність 

механізму проведення держзакупівлі законодавству 

України та, як наслідок, визнати незаконними 

результати державної закупівлі. Другою проблемою 

стало те, що замовник мав змогу навіть без прове-

дення тендеру укласти договір з особою, посилаю-

чись, що механізму проведення державної закупівлі 

належним чином не визначено. Відтак, замовник 

керувався загальними положеннями щодо 

укладання договорів, визначеними Цивільним та 

Господарським кодексами України. А виконавець 

на майбутнє був в праві вимагати від замовника в 

судовому порядку проведення оплати за виконані 

роботи, надані послуги, передані товари. Хоча за 

такого розвитку подій виникало питання щодо 

наявності в діях керівництва ознак злочинів у 

сфері службової діяльності. Третьою проблемою, на 

наш погляд, стало те, що у випадку звернення особи 

до суду з наміром оскаржити певні порушення 

процедур при проведенні державних закупівель з 

посиланням на недотримання відповідних пунктів 

Постанови № 921, суд мав змогу взагалі відмовити 

позивачу у задоволенні позову, посилаючись на 

його необґрунтованість та недоведеність. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, 

що для вирішення проблемних ситуацій та 

уникнення їх виникнення в майбутньому, а також 

для зменшення рівня корупції законодавці не мали 

іншого виходу як прийняти закон, який би детально 

врегульовував сферу державних закупівель. 

Прийшов час вже не на словах, а на ділі створити 

конкурентне середовище у сфері державних заку-

півель, а також запобігати проявам корупції у цій 

сфері, забезпечити їх прозорість та досягти опти-

мального і раціонального використання бюджет-

них коштів. 

Як відомо, у 2008 році законодавство, що 

регулювало сферу державних закупівель, зазнало 

суттєвих змін, головною з яких стала втрата 

чинності Закону України «Про закупівлю товарів, 

робіт і послуг за державні кошти», який створював 

системну кризу в сфері державних закупівель 

протягом 2006-2008 років. Вступивши до СОТ, 

Україна зобов’язалась приєднатись до Угоди про 

держзакупівлі цієї організації. Наприкінці лютого 

2008 року вона домоглась офіційного статусу 

спостерігання в рамках Угоди. 

Важливою характеристикою розвитку норма-

тивної бази будь-якої країни, економіка якої орієн-

тується на принципи вільного ринку, є стан 

законодавства у сфері державних закупівель товарів, 

робіт і послуг. Досягнення переваг конкуренції і 

стимулювання розвитку національного виробництва 

є можливим лише за умов побудови цієї сфери на 

принципах прозорості, недискримінації та чесної 

конкуренції.  

Прийняття закону 30 липня 2010 року відбу-

лося за умов висунутих СБ та Єврокомісією. 

Тільки за таких умов Україна отримувала транш 

на 500 млн. євро. Новий закон містить багато 

нововведень, але основні процедури, порядок 

проведення торгів залишилися без особливих змін 

у порівнянні з Положенням про закупівлю товарів, 

робіт та послуг за бюджетні кошти, яке діяло на 

той час. 

Закон, у порівнянні з Положенням, не змінює 

мінімальну вартість предмета закупівлі, за якої 

необхідно проводити процедуру закупівель. Закон 

має застосовуватися до закупівлі товарів, робіт та 

послуг за рахунок державних коштів за умов, що 

вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 

100 тисяч гривень, а робіт – 300 тисяч гривень. 

Законом значно змінено перелік підприємств, 

на які розповсюджується його дія. Якщо, згідно з 

Положенням, до підприємств, які повинні були в 

обов’язковому порядку застосовувати встановлені 
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Положенням процедури, відносилися державні, у 

тому числі казенні підприємства, установи та 

господарські товариства, у статутному капіталі яких 

державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 

відсотків і їх дочірні підприємства. Тепер Законом 

цей перелік розширений, до нього потрапили 

комунальні підприємства, але водночас введено 

додатковий критерій, згідно з яким дія Закону 

поширюється лише на ті підприємства, які 

уповноважені отримувати бюджетні кошти. 

На сьогодні питання державних закупівель є 

однією з найбільш гострих проблем, яка вийшла 

далеко за межі суто економічної тематики. Ситуація 

у цій сфері залишається невизначеною та конфлікт-

ною, причому всі учасники процесу державних 

закупівель визначають їх неефективність та наяв-

ність численних зловживань. Система державних 

закупівель не тільки стимулює формування єдиного 

конкурентного простору в країні, але й сприяє 

зростанню конкурентоспроможності на зовнішньому 

ринку. Конкурсна система закупівель потенційно 

сприяє більшим вигодам, а також економії 

бюджету на всіх рівнях.  

Світова практика проведення процедур держав-

них закупівель передбачає їх максимальну прозо-

рість і відкритість для учасників торгів, дозволяє 

зробити витрати бюджетних коштів максимально 

гласними і відкритими, підвищує довіру громад-

ськості до державного сектору та сприяє заощад-

женню до 20 % запланованих на закупівлю коштів. 

Діяльність державного сектора як повноцінного 

суб’єкта ринку стимулює конкурентне середовище 

національної економіки, яке необхідне для розвитку 

підприємницької ініціативи.  

Ефективне законодавство і практика закупівель 

державою – це запорука економії бюджетних 

коштів та одержання якісних товарів, послуг, робіт. 

Однак дуже гостро ця проблема постає в країнах із 

перехідною економікою, оскільки питання держав-

них ресурсів та раціональне їх використання є 

«наріжним каменем» економіки таких країн, що 

властиво й Україні [2, с. 17]. 

Недосконалість законодавства, недостатнє 

фінансування державних потреб, незнання, а й 

інколи нерозуміння замовниками суті процедур, 

незнання виконавцями своїх прав і обов’язків, неба-

жання захищати їх перешкоджають становленню 

ринкової системи державних закупівель в Україні. 

Таким чином, система закупівель за державні 

кошти в Україні потребує доопрацювання. Необ-

хідно прийняти повноцінну нормативну базу, яка 

охопить усі питання проведення конкурсних 

торгів, зокрема низку інших законів, що будуть 

регулювати окремі види держзакупівель, та якісніші 

підзаконні акти.  

Потрібно внести зміни до Закону України «Про 

здійснення державних закупівель». Вимоги Закону 

повинні бути чіткими, однозначними і не допускати 

двояких трактувань. Необхідно чітко і детальніше 

прописати вимоги до кваліфікаційних критеріїв, 

зазначивши перелік документів, які замовник пови-

нен вимагати для їх кількісного підтвердження, та 

передбачити механізм застосування критеріїв 

залежно від предмета закупівлі. 

Слід значно спростити процедуру оприлюднення 

інформації про закупівлі та численні часові ліміти 

щодо неї. Можливо врахувати досвід країн ЄС, де 

на центральному держпорталі замовники публікують 

тільки ключові документи: повідомлення та публі-

кації про укладання угоди, а все інше – на власних 

сайтах. Також необхідно встановити терміни, 

протягом яких працівники державного бюлетеня 

зобов’язані опублікувати відповідну інформацію 

та передбачити відповідальність зазначених осіб за 

допущені порушення. Потрібно скоротити кількість 

підстав для відміни торгів, пов’язаних з порушен-

нями при оприлюдненні інформації. 

Необхідно внести поправки до процедури 

закупівлі в одного учасника, зменшивши на неї 

вплив чиновників. Зокрема, як варіант, узгодження 

з боку Мінекономіки може носити лише рекомен-

даційний характер, а вся відповідальність за прий-

няте рішення про застосування процедури закупівлі 

в одного учасника покладеться на замовника 

торгів [1, с. 44]. 

Висновки. Таким чином, можемо зробити 

висновки, що наразі необхідно удосконалити 

нормативну базу, яка б охоплювала усі питання 

проведення конкурсних торгів, зокрема низку 

законів спрямованих на регулювання закупівель 

окремих видів товарів, робіт та послуг. Вимоги 

Закону повинні бути чітко прописані з метою 

уникнення їх двоякого трактування. Усі критерії 

відбору та прийняття рішень також мають бути чітко 

прописані в законі для того, щоб мінімізувати вплив 

суб’єктивних чинників. Зовнішній контроль за 

процесом державних закупівель має здійснювати 

Кабінет Міністрів України та Верховна Рада 

України в рамках їх повноважень.  

Процедура конкурсних торгів має бути 

прозорою і гарантувати всі учасникам рівні умови. 

Для досягнення прозорості в усьому світі застосо-

вуються схожі принципи: ефективна система оголо-

шення; публічне розкриття конвертів з заявками; 

стандартизовані критерії оцінювання; публікація 

результатів всіх конкурсів. Має існувати неза-

лежний орган, який би розглядав скарги учасників, 

і був би наділений владою призупиняти або 

скасовувати будь-який з етапів закупівель або весь 

процес закупівель в цілому. Саме за цими 

критеріями міжнародні організації оцінюють 

ступінь економічної зрілості країни. 

На нашу думку, запропоновані підходи до 

вирішення проблеми, матимуть досягнення основної 

мети – створення конкурентного середовища у сфері 

державних закупівель, запобігання проявам корупції, 

розвитку добросовісної конкуренції, забезпечення 

раціонального та ефективного використання держав-

них коштів, процедури закупівлі стануть прозорі-

шими, а процедури оскарження більш доступ-

нішими, що, в свою чергу, сприятиме становленню 

України як правової держави. 

 



 
Наукові праці. Державне управління 

 134 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Галущак М. Державні закупівлі в Україні: теоретичні аспекти та практичні проблеми / М. Галущак // Галицький економічний 

вісник. Серія: «Економіка та управління національним господарством». – 2011. – №1 (30). – С. 43–53. 
2. Ганчак О. Історія становлення системи державних закупівель / О. Ганчак // Державні закупівлі України. – 2008. – № 10. – С. 16–21. 

3. Грищенко В. М. Сучасні проблеми правового регулювання у сфері державних закупівель [Електронний ресурс] / 

В. М. Грищенко. – Режим доступу : http://lex.org.ua//ua//book-2010/792. 
4. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.gov.ua. 

5. Колотій В. Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні : [наук. видання ] / В. Колотій, В. Пила, 
О. Шатковський та ін. – Міністерство юстиції України, Центр європейського та порівняльного права. – К. : Ніка-Прінт, 2005. – 

294 с. 

6. Іорданов В. П. Актуальні проблеми проведення державних закупівель на сучасному етапі / В. П. Іорданов // Вісник 
господарського судочинства. – 2008. – № 3. – С. 161–168. 

7. Підмогильний О. Роль та проблеми розвитку громадського контролю у сфері державних закупівель [Електронний ресурс] // 

О. Підмогильний. – Режим доступу : http:// www.conftiapv.at.ua. 
8. Постанова Кабінету міністрів України від 27.09.2000 р. №1469 «Про організаційні заходи щодо функціонування системи 

державних закупівель». – Режим доступу : http: // www.liga.kiev.ua. 

9. Ткаченко Н. Б. Управління державними закупівлями : [монографія] / Н. Б. Ткаченко. – К. : Книга, 2007. – 296 с. 
10. Філоненко С. Дев’ять кіл пекла для державних закупівель / С. Філоненко // Віче: теоретичний і громадсько-політичний журнал. – 

Київ : Верховна Рада України, Віче. – 2007. – № 19. – С. 58–59. 

 

Рецензенти:  Репешко П. І. – к.держ.упр.; 

Коваль Г. В., к.політ.н., доц. 

 

 Критенко О. О., 2012                                            Дата надходження статті до редколегіх 12.11.2012 р. 

 

КРИТЕНКО Олена Олександрівна – аспірант Академії митної служби України. 

Коло наукових інтересів: державне регулювання системи закупівель. 

  


