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І. Вступ 
Розвиток системи державних закупівель, 

створення умов для її ефективного функці-
онування, підвищення рівня конкуренції в 
цій сфері та забезпечення її прозорості на 
сьогодні є найактуальнішим пріоритетним 
напрямом внутрішньої державної політики. 
Останніми роками саме сфера державного 
прок’юремента в Україні переживає складні 
часи, що має дуже негативні наслідки для 
розвитку економіки країни в цілому. На су-
часному етапі розвитку України управління 
державними закупівлями здійснюється в 
ручному режимі, а інформація про них за-
лишається закритою від громадян та гро-
мадських організацій. Недосконалість чин-
ного Положення про закупівлю товарів, ро-
біт і послуг за державні кошти (далі – Поло-
ження), затвердженого Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 17.10.2008 р. № 921, 
зі змінами, а також бездіяльність уповнова-
женого органу у сфері державних закупівель 
призвели до падіння конкуренції, недотри-
мання відкритості та прозорості на всіх ста-
діях закупівлі, а також максимальної еконо-
мії та ефективності. Найбільш розповсю-
дженими явищами є корупційні дії і зловжи-
вання замовників торгів, адже сучасна сфе-
ра прок’юремента не вирішує основних 
принципів державних закупівель, зокрема: 
не дискримінації учасників та об’єктивного і 
неупередженого оцінювання тендерних про-
позицій. 

Проблемам розвитку сфери державних 
закупівель присвячені праці таких вітчизня-
них науковців, як: О. Костусєв, О. Овсянюк-
Бердадіна, А. Савченко, В. Смиричинський, 
О. Шатковський та ін. 

Водночас, незважаючи на актуальність 
відповідної проблематики, регулювання сфе-
ри державних закупівель в Україні ще не 
стало пріоритетним напрямом для наукових 
досліджень, тому, передусім, аналізується в 
працях практичних працівників правоохо-
ронних та контрольних органів. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити актуальні про-

блеми у сфері регулювання державних за-
купівель, проаналізувати їх та визначити 
шляхи і механізми їх вирішення. 

ІІІ. Результати 
На сьогодні основним проблемним пи-

танням у цій сфері залишається неврегу-
льованість зазначених відносин на законо-
давчому рівні, що можливе лише за допомо-
гою прийняття Верховною Радою України 
нового закону, що регулює сферу держав-
них закупівель, оскільки лише принципово 
новий законодавчий акт зможе усунути кри-
зу держзакупівель в Україні. 

Найбільш ефективним заходом щодо 
стабілізації ситуації у сфері державних за-
купівель в умовах фінансової кризи є при-
йняття зазначеного закону в редакції, що 
відповідатиме кращим світовим практикам, 
зокрема, директивам ЄС у сфері державних 
закупівель, оскільки міжнародні зобов’язан-
ня перед СОТ та чітко сформульована мета 
наближення національного законодавства 
до нормативної бази ЄС унеможливлюють 
відступ від міжнародних принципів і станда-
ртів у сфері державних закупівель. 

Отже, зобов’язання України полягають у 
необхідності зближення чинного і майбут-
нього законодавства України із законодав-
ством Європейського Союзу. З цією метою 
Україна має вживати заходів для забезпе-
чення того, щоб її законодавство поступово 
було приведене у відповідність із законо-
давством Європейського Союзу. 

Так, частина друга ст. 51 Угоди про парт-
нерство і співробітництво між Європейським 
Співтовариством і Україною в числі 16 пріо-
ритетних галузей, у яких необхідно забезпе-
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чити зближення законодавства, передбачає 
і державні закупівлі. Тому, враховуючи, що в 
Україні саме зараз відбувається процес за-
конодавчого врегулювання відносин у сфері 
державних закупівель, надзвичайно актуа-
льним є питання прийняття саме такого За-
кону, який би дав змогу запровадити спра-
ведливу інституційну основу для державних 
закупівель, на якій можна побудувати і на-
далі посилити та реформувати загальну 
систему закупівель відповідно до кращої 
європейської практики [2]. 

Таким чином, прийняття закону забезпе-
чить подальше функціонування системи 
державних закупівель, спрямоване на під-
вищення дієвості механізму закупівель то-
варів, робіт і послуг за державні кошти, під-
вищення рівня конкуренції у цій сфері з ура-
хуванням міжнародного права, зокрема за-
конодавства Європейського Союзу та норм і 
правил Світової організації торгівлі. 

Також слід зазначити, що відсутність за-
конодавчо встановленого правового поля у 
сфері державних закупівель призводить до 
руйнування прозорості системи держзакупі-
вель. 

Так, за даними Рахункової палати Украї-
ни, останнім часом домінує неконкурентна 
процедура закупівлі в одного учасника. Як-
що в цілому за конкурентними процедурами 
закупівель у 2008 р. було укладено догово-
рів на суму понад 86,9 млрд грн, то за про-
цедурою закупівлі в одного учасника – на 
суму більш ніж 80,3 млрд грн, що становить 
48% від усієї суми укладених договорів [5]. 

Водночас важливу роль у сфері держав-
них тендерів, враховуючи аналогічний сві-
товий досвід, має відігравати й уповноваже-
ний орган у сфері державних закупівель. 
Так, Положенням спеціально уповноваже-
ним центральним органом виконавчої влади 
з питань координації держзакупівель визна-
чено Міністерство економіки України. 

До його основних функцій у цій сфері ві-
дносять:  
– розроблення проектів нормативно-пра-

вових актів щодо функціонування сис-
теми закупівель; 

– розгляд скарг, поданих учасниками до 
моменту укладення договору про заку-
півлю;  

– погодження застосування процедури торгів 
з обмеженою участю та процедури за-
купівлі в одного учасника; 

– надання роз’яснень щодо порядку за-
стосування законодавства у сфері заку-
півель;  

– розроблення та затвердження відповід-
них документів, що регулюють сферу 
держзакупівель; 

– подання правоохоронним органам ма-
теріалів про факти порушення встанов-
леного порядку проведення процедур 

закупівель, за які передбачена адмініст-
ративна чи кримінальна відповідаль-
ність;  

– затвердження навчальних програм з пи-
тань підготовки спеціалістів у сфері 
здійснення закупівель та підвищення їх 
кваліфікації;  

– видання інформаційного бюлетеня “Віс-
ник державних закупівель”; забезпечен-
ня функціонування веб-порталу з питань 
державних закупівель;  

– здійснення в рамках своїх повноважень 
контролю за дотриманням вимог зако-
нодавства у сфері закупівель; 

– організація навчання спеціалістів у сфе-
рі здійснення закупівель та підвищення 
їх кваліфікації з виданням відповідного 
сертифіката встановленого зразка;  

– прийняття рішення щодо визнання ре-
зультатів процедури закупівлі недійсни-
ми у випадках встановлення порушень 
законодавства тощо [3]. 

Отже, при покладенні на Мінекономіки 
зазначених функцій урядовцями були чітко 
враховані як позитивний світовий досвід 
функціонування відповідних державних струк-
тур, так і “прогалини” вітчизняного законо-
давства, що протягом лише чотирьох років 
провело незрозумілу ротацію уповноваже-
них органів: Мінекономіки – Антимонополь-
ний комітет України – Міжвідомча комісія з 
питань державних закупівель – Мінекономі-
ки. 

Проте, ретельне дослідження норматив-
но-правової бази, яка регулює питання дер-
жавних закупівель, а також дослідження 
стану системи державних закупівель, сис-
темність кризових явищ у цій сфері свід-
чить, що на сьогодні існує цілий ряд про-
блем щодо діяльності Мінекономіки як спе-
ціально уповноваженого центрального ор-
гану виконавчої влади з питань координації 
закупівель товарів, робіт і послуг за держа-
вні кошти. 

До основних проблемних питань у діяль-
ності Мінекономіки в сфері державних заку-
півель слід віднести: 

1) фактичну відсутність належного опе-
ративного (попереднього) та системного 
державного контролю за витрачанням дер-
жавних коштів, що призводить до геометри-
чного зростання порушень у сфері держав-
них закупівель; 

2) невелика чисельність кадрового поте-
нціалу, що здійснює координацію сфери 
державних закупівель (у центральному апа-
раті Мінекономіки – 25 осіб, а його територі-
альних підрозділах такі фахівці відсутні вза-
галі), призводить до зволікання з розглядом 
скарг на незаконні дії замовників торгів та 
здійснення перевірок щодо дотримання ро-
зпорядниками державних коштів норм чин-
ного законодавства. 
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Отже, не маючи достатньої кількості від-
повідних фахівців та розгалуженої територі-
альної мережі органів, Мінекономіки Украї-
нине в змозі належно забезпечити функції 
державного контролю у сфері державних 
закупівель. 

Крім того, до кризових явищ у цій сфері 
призводить розпорошення регуляційних 
функцій держави щодо нагляду, контролю 
та координації у сфері закупівель між різни-
ми органами виконавчої, законодавчої вла-
ди, а також громадськими організаціями і 
суб’єктами господарювання. Це створило 
неузгодженість, дублювання функцій між 
різними органами та не забезпечує єдиної 
державної політики у сфері закупівель. 

Назріла необхідність сконцентрувати на-
глядову та координаційну функції регулю-
вання системи державних закупівель у пов-
новаженнях єдиного органу державної вла-
ди. При цьому, в умовах фінансової кризи 
створення нової структури є серйозним тя-
гарем для Державного бюджету. 

Слід зазначити, що на сьогодні з-поміж 
державних органів, що здійснюють нагляд 
(контроль) у сфері держзакупівель лише 
Головне контрольно-ревізійне управління 
України має достатньо висококваліфікова-
них фахівців та розгалужену систему тери-
торіальних управлінь, здатних забезпечити 
здійснення постійного державного контролю 
за витрачанням державних коштів, оскільки 
до складу Державної контрольно-ревізійної 
служби в Україні входять: контрольно-
ревізійні управління в Автономній Республі-
ці Крим, 24 областях, містах Київ і Севасто-
поль та 562 контрольно-ревізійні відділи в 
районах, містах і районах у містах. 

І це попри те, що чинним законодавством 
за Головним контрольно-ревізійним управ-
лінням та його територіальними органами 
закріплено й інші функції у сфері державного 
прок’юремента: здійснення контролю, притяг-
нення до адміністративної відповідальності, 
взаємодія з правоохоронними та іншими 
державними органами, запобігання проявам 
корупції. 

Поряд з цим, одним із шляхів удоскона-
лення системи державних закупівель може 
стати запровадження електронної системи 
управління державними закупівлями, що 
дасть змогу значно підвищити прозорість та 
ефективність проведення конкурентних про-
цедур закупівель, зменшити негативний вплив 
бюрократизму, протекціонізму та суб’єкти-
візму під час вибору переможців тендеру. 
Для прикладу – наш північний сусід Російсь-
ка Федерація вже кілька років як перейшла 
на систему електронних торгів, поступово 
наближається до цього й Білорусь. 

Водночас реалізація електронних дер-
жавних закупівель є дуже актуальною для 
України. Так, оприлюднення в мережі Інтер-

нет інформації про торги, що проводяться, 
та про їх результати робить цей сектор дія-
льності держави відкритим та прозорим для 
кожного громадянина, що є дієвим засобом 
для боротьби з корупцією. 

Крім того, зазначене призводить до роз-
ширення переліку постачальників, що бе-
руть участь у проведенні торгів, покращання 
ефективності закупівель (здешевлення, при-
скорення та спрощення процедур торгів), 
дає змогу Україні стати повноправним учас-
ником світової системи електронної комер-
ції, що, наразі, формується. 

Водночас економічні тенденції й наслідки 
світової фінансової кризи засвідчили необ-
хідність удосконалення фінансово-бюджет-
ної політики й формування відповідних ме-
ханізмів державного фінансового контролю 
як вагомої складової фінансової системи 
країни. Так, важливим елементом стратегії 
попередження зловживань та неефективно-
го використання державних ресурсів висту-
пає посилення контролю за витрачанням 
державних коштів, передусім, підприємст-
вами – монополістами державного сектора 
економіки. 

При цьому, слід зазначити, що в умовах 
світової фінансової кризи канонічні (архаїч-
ні) методи контролю втрачають своє зна-
чення, сфера державного контролю за еко-
номним та ефективним витрачанням дер-
жавних коштів, перш за все, потребує вдос-
коналення та переорієнтації. 

Разом із власне контрольними функція-
ми назріла необхідність включати в рамках 
фінансового контролю елементи аудиту 
державних закупівель. 

Перші кроки з цього приводу вже зроб-
лені. Так, Постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.05.2009 р. № 506 затверд-
жено Порядок проведення органами держа-
вної контрольно-ревізійної служби держав-
ного фінансового аудиту окремих господар-
ських операцій [4]. 

Одним з основних завдань операційного 
аудиту є сприяння забезпеченню суб’єктами 
господарювання законного та ефективного 
використання державних чи комунальних 
коштів. 

При цьому, моніторингу підлягають пла-
тіжні доручення на проведення банківських 
розрахунків до їх підписання керівником 
суб’єкта господарювання за зобов’язаннями 
поточного та попередніх періодів, що сприяє 
попередженню та профілактиці негативних 
наслідків від здійснення “ризикових закупі-
вель”. 

Якщо зазначені заходи будуть вчасними і 
дієвими, то можна очікувати на їх позитив-
ний міні-вплив на фінансову кризу, оскільки: 
по-перше, забезпечуватиметься економія 
державних коштів через різницю в цінах, що 
застосовуються товаровиробниками й посе-
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редниками; по-друге, збільшиться надхо-
дження державних коштів до виробників, 
зокрема, українських, які здебільшого спла-
чують податки; по-третє, будуть мінімізовані 
підстави для масового звільнення працівни-
ків із вітчизняних підприємств. 

Таким чином, процес удосконалення фі-
нансового контролю у сфері державних за-
купівель має знаходитися в постійній дина-
міці, а сам контроль – відповідати умовам 
сьогодення і виступати одним із базових 
елементів боротьби з “тіньовою” економікою 
та фінансовим шахрайством задля забезпе-
чення прозорості, конкурентності та дієвості 
процедур держзакупівель, що є важливим 
фактором ефективного функціонування си-
стеми державних закупівель в Україні. 

ІV. Висновки 
Отже, результати цього дослідження сві-

дчать, що подальше регулювання сфери 
державних закупівель в Україні є доцільним 
з урахуванням таких шляхів його вдоскона-
лення: 

1. Терміново прийняти відповідний за-
кон, що регулює сферу державних закупі-
вель, з дотриманням, при цьому, міжнарод-
них норм та рекомендацій Світового банку 
та Світової організації торгівлі. 

2. Розробити та затвердити стратегію 
розвитку системи електронних державних 
закупівель, створити умови для появи інфо-
рмаційних ресурсів, на базі яких будуть 
проводитись електронні державні закупівлі в 
режимі он-лайн. 

3. Впорядкувати функції та повноважен-
ня контрольних органів у сфері державних 
закупівель. 
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