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В статті здійснено дослідження окремих напрямів реформування системи державних закупівель у розрізі Коаліційної Угоди та відповідності їх 
стандартам Європейського Союзу. У результаті дослідження було виокремлено низку проблем, які необхідно вирішувати на законодавчому рівні. 
Обґрунтовано напрями вдосконалення механізму державних закупівель: упровадження гнучкого механізму закупівель комунальних послуг, поєднав-
ши досвід Європейського Союзу з дотриманням основних принципів у сфері державних закупівель і вітчизняних особливостей закупівлі; оптиміза-
цію етапів здійснення закупівель комунальних послуг шляхом скорочення строків проведення процедур; виокремлення закупівлі комунальних послуг 
в окремий нормативно-законодавчий документ і покладення функції уповноваженого органу в сфері закупівлі комунальних послуг на Антимонополь-
ний комітет України; законодавче врегулювання процедури моніторингу середньоринкових цін при закупівлі товарів, робіт і послуг розпорядниками 
бюджетних коштів та електронного реєстру порушників у сфері державних закупівель. Перспективами подальших досліджень є аналіз упрова-
дження напрямів реформування системи державних закупівель, зазначених у Коаліційній угоді, на практиці та реформування системи державних 
закупівель у законодавчому аспекті.
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рования системы государственных закупок в разрезе коалиционного 
соглашения и соответствия их стандартам Европейского Союза. 
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Упродовж останніх п’ятнадцяти років Україна напо-
легливо бажає наблизитися до європейських стандартів 
державного управління. Стратегією подальшої діяльнос-
ті у сфері європейської інтеграції є активний перехід на 
сучасні європейські методи роботи. Важливим кроком 
у цьому напрямку виступає підписання угоди України 
про Асоціацію з Європейським Союзом від 27 червня 
2014  року, причому однією з вимог в угоді зазначається 
приведення нормативно-правових актів до норм, уста-
новлених основними директивами ЄС у сфері державних 
закупівель.

Щорічний аналіз здійснення державних закупівель 
в Україні доводить недосконалість системи державних за-
купівель, отже її реформування та приведення законодав-
ства у відповідність до Директив ЄС з урахуванням осо-
бливостей розвитку вітчизняної економіки є одним із най-
важливіших завдань.

Окремі аспекти реформування державних закупі-
вель та аналізу відповідності європейським стандартам 
знайшли своє відображення в працях вітчизняних та за-
рубіжних науковців, зокрема В. Міняйло, О. Підмогильно-
го, Е. Постнікова, Л. Пісмаченко, але саме сучасний стан 
політико-економічної системи України, прагнення вступу 
до Європейського Союзу спонукають до сучасних дослі-
джень реформування системи державних закупівель.

Метою статті є дослідження окремих напрямів ре-
формування системи державних закупівель в розрізі Ко-
аліційної Угоди та відповідності їх стандартам Європей-
ського Союзу.

Важливим кроком для реформування державних 
закупівель стало підписання 21.10.2014 року Коаліційної 
угоди, яка виступає основою для Програми діяльності 
уряду. Документ пропонує низку важливих реформ, серед 
яких і реформа у сфері державних закупівель.

В розділі 2.7. Коаліційної угоди зазначено основні 
напрями реформування державних закупівель; розглянемо 
окремі із них.

Перший напрям – «законодавче визначення особли-
вості процедур державних закупівель у сферах, в яких вони 
проводяться за процедурою одного учасника» [1].

З 20.04.2014 року з прийняттям Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» процедуру конкурсних 
торгів із закупівлі у одного учасника перейменовано на пе-
реговорну процедуру закупівлі. 

За даними Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі, за січень – вересень 2014 року частка закупі-
вель за переговорною процедурою склала 41,02 % (35,78 % 
у 2013  році) у загальній кількості проведених процедур за-
купівель. Це пояснюється тим, що переважну більшість се-
ред них складають закупівлі комунальних послуг зокрема, 
газу природного та послуг з транспортування природного 
газу магістральними та розподільними трубопровода-
ми; електричної енергії та послуг з постачання електро-
енергії; послуг з постачання водяної пари і гарячої води 

(послуг з постачання теплової енергії); послуг з водопос-
тачання та водовідведення, а також поштових послуг [3]. 
Слід зазначити, що частка вартості договорів, укладених 
в результаті проведення переговорної процедури закупівлі 
у січні – вересні 2014 року, порівняно з аналогічним пері-
одом 2013 року скоротилася на 5,2 %. Це пов’язано із при-
йняттям Закону у  новій редакції та зі скороченням пере-
ліку випадків для застосування неконкурентних процедур 
закупівель.

Достатньо великий відсоток здійснення конкурсних 
торгів за переговорною процедурою закупівлі пояснюєть-
ся відсутністю на теперішній час окремих нормативно-
правових актів, які регламентують закупівлю комунальних 
та інших послуг, товарів і робіт відповідно до пункту 4 
статті 2 Закону України «Про здійснення державних заку-
півель» [2]. 

Узагальнена схема проведення конкурсних торгів на 
закупівлю комунальних послуг за переговорною процеду-
рою закупівель, складена на основі Закону України «Про 
здійснення державних закупівель», наведена на рис. 1. 

На теперішній час при проведенні переговорної про-
цедури на закупівлю комунальних послуг існують питання, 
які потребують вирішення:

1. Багато часу та бюджетних коштів замовники ви-
трачають на оприлюднення інформації у сфері 
державних закупівель на веб-порталі Уповнова-
женого органу, наповнення якого здійснює ДП 
«Зовнішторгвидав України». До оприлюднення 
інформації про закупівлю замовники не мають 
змоги виправити технічні помилки та змушені 
звертатися до ДП «Зовнішторгвидав України», яке 
здійснює цю роботу виключно на платній основі, 
що приводить до необґрунтованого витрачання 
бюджетних або власних коштів підприємства. 
Необхідно внести зміни до низки наказів Мініс-
терства та ДП «Зовніштогвидав України» щодо 
затвердження узгодженої взаємодії між розпо-
рядниками бюджетних коштів і ДП «Зовніштог-
видав України» та поліпшити сервісні послуги на 
безоплатній основі.

2. Необґрунтовано великий строк для проведення 
переговорної процедури закупівель комунальних 
послуг, який займає в середньому 25 – 30 днів.

3. Учасники переговорної процедури – державні та 
комунальні підприємства – користуються мо-
нопольним становищем на ринку комунальних 
послуг, нав’язують проекти договорів, строки їх 
укладання тощо. 

При проведені процедури закупівлі комунальних по-
слуг пропонується скоротити строки проведення та опти-
мізувати процес проведення в цілому:

1) проведення тільки попередніх переговорів для 
уточнення тарифів, об’ємів та інших важливих 
питань;
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2) скорочення строків на етапі акцептування пропо-
зиції конкурсних торгів, а саме – з наступного дня 
після оприлюднення на веб-порталі Уповноваже-
ного органу інформації про застосування перего-
ворної процедури та обґрунтування;

3) можливість укладення договору з наступного дня 
після оприлюднення повідомлення про акцепт;

4) подальше переведення закупівлі на електронну 
платформу. 

Отже, замовники зможуть забезпечити безперебійну 
роботу своєї організації та оптимізувати строки проведен-
ня торгів. 

Схема оптимізації здійснення закупівель комуналь-
них послуг за переговорною процедурою закупівлі наведе-
на на рис. 2.

Директивою Європейського Союзу 2004/17/ЄС ви-
кладено принципи і правила, які застосовуються до ринку 
комунальних послуг (постачання газу, тепло- та електро-
енергії, води та водовідведення), а також замовлення тран-
спортних та поштових послуг, діяльності щодо розвідки чи 
видобутку нафти, газу, вугілля, інших твердих видів пали-
ва щодо забезпечення функціонування морських портів, 

аеропортів. При цьому, стаття 30 Директиви передбачає 
механізм виведення зі сфери регулювання тих галузей, що, 
на думку Комісії ЄС, задовольняють основним вимогам 
ефективної конкуренції, і навпаки, механізм включення до 
предмета регулювання, якщо Комісія вважає, що деякі нові 
галузі потребують втручання для забезпечення конкурен-
ції [4]. 

Враховуючи досвід Європейського Союзу, пропо-
нується винести закупівлі комунальних послуг в окремий 
закон та покласти функцію уповноваженого органу у сфері 
закупівлі комунальних послуг на Антимонопольний комі-
тет України.

Наступними напрямами Коаліційної Угоди у рефор-
муванні державних закупівель розглядаються: 

1) «недопущення здійснення закупівель за цінами ви-
щими, ніж середньоринкові. Передбачення створення ре-
єстру основних постачальників та проведення постійного 
моніторингу ринкових цін…»;

2) «створення та функціонування електронного реє-
стру порушників у сфері державних закупівель»[1].

Моніторинг середньоринкових цін виступає осно-
вою для етапу планування бюджетних коштів та їх ефек-

Прийняття рішення про застосування процедури закупівлі 
та запрошення учасників на переговори

Проведення попередніх переговорів з учасником. Затвердження 
протоколу попередніх переговорів

Оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації про 
застосування переговорної процедури закупівлі та обґрунтування

Проведення остаточних переговорів з учасником (-ами). 
Затвердження протоколу остаточних переговорів

Оприлюднення оголошення про результати проведення
 переговорної процедури закупівлі

Затвердження звіту про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі

Оприлюднення звіту про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі

Протягом
3 днів

Визначення переможця торгів та акцепт його пропозиції

Оприлюднення повідомлення про акцепт 

Укладення договору

Протягом
7 днів

Не раніше 5 (днів
за скороченою процедурою)

Не пізніше 5 днів 
(за скороченою процедурою)

Протягом 
3 робочих днів

Протягом 
3 робочих днів

Рис. 1. Схема проведення конкурсних торгів на закупівлю комунальних послуг за переговорною процедурою закупівель

Джерело: складено на основі [2] 
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тивного використання. Нормативно-правовими актами 
у сфері державних закупівель не передбачено проведення 
замовником моніторингу середньоринкових цін, тому не-
обхідно на законодавчому рівні закріпити таку функцію за 
комітетами з конкурсних торгів.

Пропонується проводити моніторинг у два етапи:
1) перед складанням річного плану закупівель та всіх 

інших закупівель, які відносяться до закупівель без засто-
сування процедур закупівель;

2) перед проведенням процедури закупівлі, особливо 
це стосується постійно діючого ринку товарів та послуг. 

Такий підхід запроваджено виконавчим комітетом 
Харківської міської ради та затверджено Розпорядженням 
Харківського міського голови від 09.12.2010 № 3655 «Про 
порядок проведення цінового моніторингу при здійснен-
ні закупівель за державні кошти» [5]. Порядок передбачає 
механізм проведення розпорядниками коштів бюджету 
м. Харкова всіх рівнів цінового моніторингу для товарів 
і послуг, для яких існує постійно діючий ринок. При про-
веденні моніторингу використовується інформація щодо 
стану середньоринкових цін, які оприлюднюються на офі-
ційних сайтах Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України, Міністерства охорони здоров’я України, та 
аналізу середнього рівня цін на торгових підприємствах 
міста Харкова.

Щодо умови «створення реєстру основних поста-
чальників» відповідно до Коаліційної Угоди – може при-
вести до обмеження конкуренції серед учасників. Не ви-
ключна ситуація віднесення преференцій до учасників, що 
будуть включені до реєстру основних постачальників, тим 
самим обмежуючи конкуренцію серед «нових». Найбільш 
актуальним для замовників є створення реєстру недобро-
совісних постачальників, які відмовляються від укладення 
договорів після перемоги у конкурсних торгах, підвищують 
необґрунтовано ціни, не виконують умови договору тощо. 
Впровадження електронного реєстру порушників у сфері 
державних закупівель необхідно у вигляді нормативно-
правового акту, з переліком критеріїв, за якими будь від-
несені недобросовісні постачальники до реєстру, та з по-
дальшим оприлюдненням і наповненням на офіційному 
веб-сайті Уповноваженого органу в сфері державних заку-
півель. 

Глобальним нововведенням у сфері державних заку-
півель в Коаліційній Угоді розглядається «запровадження 
системи електронних державних закупівель у відповіднос-
ті до зобов’язань України, визначених Угодою про Асоціа-
цію з ЄС» [1]. Цей напрям можна розглядати разом із «сут-
тєвим спрощенням процедур для учасників тендерів».

За даними офіційного сайту Кабінету Міністрів 
України, наразі розглядається два підходи до впроваджен-

Рис. 2. Пропонована послідовність здійснення закупівель комунальних послуг за переговорною процедурою

Джерело: складено автором

Прийняття рішення про застосування процедури закупівлі 
та запрошення учасників на переговори

Проведення попередніх переговорів з учасником. Затвердження 
протоколу попередніх переговорів

Оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації про 
застосування переговорної процедури закупівлі та обґрунтування

Визначення переможця торгів та акцепт його пропозиції

Оприлюднення оголошення про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі

Затвердження звіту про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі

Оприлюднення звіту про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі

Протягом
3 днів

Оприлюднення повідомлення про акцепт 

Укладення договору

Протягом
3 днів

Після оприлюднення 
оголошення та 
обґрунтування

Після оприлюднення 
оголошення та 
обґрунтування

Протягом 
3 робочих днів

Протягом 
3 робочих днів
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ня електронних закупівель – європейський та грузинський 
варіанти. Вони відрізняються проведенням процедури, 
критеріями оцінки, відкритістю інформації і перевірки ква-
ліфікації учасників та іншими позиціями [6].

Розглянемо європейську систему здійснення елек-
тронних закупівель та грузинську.

Традиційна паперова система проведення тендерів 
у Грузії була замінена новою системою електронних за-
купівель. Грузинську систему електронних державних 
закупівель (система Ge-Gp) [7] було запущено в жовтні 
2010 року і з 1 грудня 2010 вона стала обов'язковою для 
всіх замовників. Вся інформація про закупівлі є відкритою 
та доступною в режимі он-лайн на єдиному державному 
веб-порталі. Система державних закупівель Грузії пра-
цює на трьох мовах – грузинській, англійській, російській. 
В  2012 році системі державних закупівель Грузії була при-
суджена премія ООН у сфері публічної служби [8]. За да-
ними Уряду, з 1 грудня 2010 до 31 січня 2013 року, було 
оголошено 65619 електронних тендерів. Участь у тендерах, 
на яких були укладені контракти, взяли 64769 учасників 
(зареєстрований учасник може брати участь у численних 
тендерах). З 1 грудня 2010 оцінена вартість електронних 
тендерів склала в еквіваленті близько 1,8 млрд дол. США, 
а в результаті електронних реверсивних аукціонів вдалося 
заощадити державні кошти в розмірі близько 215 млн дол. 
США.

В Європейському Союзі Директива 2004/17/ЕК 
регламентує порядок здійснення державних закупівель 
у формі електронного аукціону. Державні організації країн 
ЄС, які вже впровадили електронні закупівлі, економлять 
від 5 % до 20 % витрат на закупівлі (за даними Євроста-
ту). В даний час готуються значні зміни в законодавстві 
про державні закупівлі. До середини 2016 року всі країни 
ЄС перейдуть на обов'язкове здійснення держзакупівель 
в електронній формі. Впровадження електронних закупі-
вель в ЄС широко підтримується Міжнародним валютним 
фондом, Європейським центральним банком та Європей-
ською комісією  [9].

В Україні процедуру «еклетронний реверсивний аук-
ціон» було прийнято в редакції Закону України «Про вне-
сення Змін «Про здійснення державних закупівель щодо 
впровадження процедури електронного реверсивного аук-
ціону» в 2012 року. У редакції чинного Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року 
вона відсутня. 

Тому найближчим часом йде активна робота уповно-
важених центральних органів виконавчої влади щодо ана-
лізу та запровадження системи електронних закупівель, як 
цього вимагає Угода про Асоціацію. Вже стартували пілотні 
проекти з використання системи електронних торгів у Мі-
ністерстві юстиції, оборони, економіки та в Національному 
банку України [13].

Щорічно в Україні проводиться близько 100 тис. 
процедур закупівель. Обсяги держзакупівель у 2013 році 
дорівнювали 200 млрд грн, а загальний обсяг за 3 квар-
тали 2014 року склав 105 млрд грн. За даними веб-пор-
талу tender.me.gov.ua, кількість замовників в Україні стано-
вить 24,5  тис. [10]. Від впровадження електронних торгів 
у системі державних закупівель очікується ефект економії 
коштів платників податків близько 20% [11]. 

На сьогоднішній день існує багато перепон для ефек-
тивного запровадження та функціонування електронних 
торгів.

По-перше, рівень розвитку ІТ-технологій в Україні 
дуже низький. За результатами міжнародної оцінки розви-
тку електронного урядування «United Nations E-Government 
Survey2014. E-Government For The Future We Want» (прово-
диться раз на два роки), Україна у 2014 році посіла 87 міс-
це серед 193 країн – членів Організації Об’єднаних Націй. 
У 2012 році наша країна посідала 68 місце, у 2010 році – 
54  місце. Негативна динаміка пов’язана із втратою України 
позицій за індексом запровадження он-лайн сервісів [12].

З одного боку, держава інвестує чималі кошти в роз-
виток ІТ-інфраструктури державних органів влади, з іншо-
го – ця цифра є не великою і не достатньою у порівнянні 
з  іншими європейськими країнами. У 2013 році видатки 
на вказані цілі з Державного бюджету України складали 
402 млн грн, з них: 296 проектів загальною вартістю 383 млн 
грн. У Державному бюджеті України на 2014 рік у 42 бю-
джетних програмах заплановані до виконання 190 заходів 
з інформатизації загальною сумою 183,6 млн грн. 

Крім технічних питань існують питання кваліфіка-
ційні. Законом України «Про здійснення державних заку-
півель» від 10.04.2014 року відмінено обов’язкове навчання 
членів комітету з конкурсних торгів. Це найсерйозніша із 
перепон, яку необхідно вирішувати на законодавчому рівні, 
а саме: внести зміни до статті 12 Закону України «Про здій-
снення державних закупівель» щодо обов’язкового навчан-
ня та підвищення кваліфікації членів комітетуз  конкурсних 
торгів (як найменше – секретаря та голови комітету). Разом 
з цим Заходами щодо економного та раціонального 
використання державних коштів, передбачених для 
утримання органів державної влади та інших держав-
них органів, утворених органами державної влади 
підприємств, установ та організацій, які використо-
вують кошти Державного бюджету, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року 
№ 65, заборонено закупівлю електронних засобів.

Вирішення питання відповідного оснащення елек-
тронними засобами і підвищення кваліфікації спеціаліс-
тів з конкурсних торгів можливо завдяки централізації 
електронних закупівель, особливо що відносяться до 
соціально-значущих предметів закупівлі, таких як лікар-
ські засоби, медикаменти, медична техніка та обладнання, 
продукти харчової промисловості тощо.

Також актуальним питанням на сьогодні є безоплат-
ність платформи, де будуть здійснюватися електронні за-
купівлі. Для української моделі найбільш доцільним є дер-
жавна платформа з європейськими стандартами. Можливо 
із залученням грантів та іншої фінансової та технічної під-
тримки ЄС. 

Позитивні результати від впровадження системи 
електронних торгів в Україні такі: 

забезпечення прозорої конкуренції; 
суттєве спрощення процедур для учасників тенде- 
рів, що також розглядалося у Коаліційній угоді;
зниження впливу людського фактору на процеси  
закупівельної діяльності;
скорочення строків проведення конкурсних тор- 
гів;
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підвищення точності планування за рахунок за- 
безпечення достовірного аналізу потреб в товаро-
матеріальних цінностях;
зниження закупівельних цін та оптимізація бю- 
джетних витрат замовників;
реалізація системи конкурентних закупівель (ви- 
бір альтернативних товарів і постачальників);
забезпечення достовірної оцінки цінової кон'юн- 
ктури ринку;
аналіз економічної ефективності закупівельної ді- 
яльності;
забезпечення громадського контролю та публіч- 
ності.

Висновки. Отже, проведене дослідження окремих 
напрямів реформування системи державних закупівель 
в розрізі Коаліційної Угоди показав низку проблем, які 
необхідно вирішувати на законодавчому рівні. Автором 
пропонуються такі напрями удосконалення механізму дер-
жавних закупівель (табл. 1):

1. Розроблення та впровадження гнучкого механізму за-
купівель комунальних послуг, поєднавши досвід Єв-
ропейського Союзу з дотриманням основних прин-
ципів у сфері державних закупівель та вітчизняних 
особливостей закупівлі. Оптимізація етапів здій-
снення закупівель комунальних послуг шляхом ско-
рочення строків проведення процедур. Виділення за-
купівлі комунальних послуг в окремий нормативно-
законодавчий документ та покладання функції упо-
вноваженого органу в  сфері закупівлі комунальних 
послуг на Антимонопольний комітет України.

2. Розроблення та затвердження нормативно-
правових актів у вигляді наказів Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі як Уповноваже-
ного органу в сфері державних закупівель щодо 
проведення моніторингу середньоринкових цін 
при закупівлі товарів, робіт і послуг розпорядни-
ками бюджетних коштів та електронного реєстру 
порушників у сфері державних закупівель.

Таблиця 1

Напрями удосконалення державних закупівель

Проблема Напрям вирішення

Проблеми, пов’язані із закупівлею комуналь-
них послуг за переговорною процедурою 
закупівлі:

1. недостатня законодавча урегульованість 
роботи між дП «Зовнішторгвидав україни» 
та розпорядниками бюджетних коштів. 

 
 

Законодавче затвердження узгодженої взаємодії між розпорядниками бюджет-
них коштів і дП «Зовніштогвидав україни» та покращення сервісних послуги на 
безоплатній основі.

2. великий строк для проведення перего-
ворної процедури закупівель комуналь-
них послуг

необхідно оптимізувати строки проведення процедури шляхом:

проведення тільки попередніх переговорів, для уточнення тарифів, об’ємів та  
інших важливих питань;
скорочення строків на етапі акцептування пропозиції конкурсних торгів,  
а  саме – з наступного дня після оприлюднення на веб-порталі уповноважено-
го органу інформації про застосування переговорної процедури та обґрунту-
вання;
можливості укладення договору з наступного дня після оприлюднення пові- 
домлення про акцепт;
подальшого переведення закупівлі на електронну платформу.  

3. Зловживання підприємств монопольним 
становищем при закупівлі комунальних 
послуг.

винесення закупівлі комунальних послуг в окремий закон та покладення функції 
уповноваженого органу в сфері закупівлі комунальних послуг на антимонополь-
ний комітет україни

відсутність на законодавчому рівні про-
цедури проведення моніторингу середньо-
ринкових цін перед проведенням процедур 
закупівель

розроблення та затвердження міністерством економічного розвитку і торгівлі 
наказу щодо обов’язкового проведення моніторингу середньоринкових цін ко-
мітетами з конкурсних торгів до здійснення  закупівель. 

Проблеми, пов’язані із запровадженням сис-
теми електронних державних закупівель.

1. низький рівень розвитку іт-технологій  
в україні 

 
Збільшення інвестування в розвиток іт-технологій, залучення інвестицій.

2. недостатній рівень кваліфікації членів ко-
мітетів з конкурсних торгів

внесення змін до статті 12 Закону україни «Про здійснення державних закупі-
вель» щодо обов’язкового навчання та підвищення кваліфікації членів комітету 
з  конкурсних торгів ( як найменше – секретаря та голови комітету)

3. невідповідний рівень оснащеності елек-
тронними засобами комітетів з конкурс-
них торгів

внесення змін до Постанови кабінету міністрів україни від 01.03.2014 року № 65 
щодо забезпечення електронними засобами комітетів з конкурсних торгів 

Джерело: складено автором
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економіка та управління національним господарством

3. Для ефективного запровадження системи елек-
тронних державних закупівель необхідно вирі-
шити питання відповідної кадрової підготовки, 
електронного оснащення на рівні, що необхідний 
для якісного проведення електронних закупівель, 
простота та безоплатність самої платформи. 

Перспективами подальших досліджень є аналіз впро-
вадження напрямів реформування системи державних за-
купівель, які зазначені у Коаліційної угоді на практиці, та 
реформування системи державних закупівель у законодав-
чому аспекті.
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