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ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
У статті розкрито значення та роль публічних закупівель у національній
економіці. Доведено, що закупівлі товарів і послуг за кошти державного та місцевих бюджетів забезпечують задоволення суспільних потреб. Розкрито головні
завдання системи публічних закупівель, що покликані забезпечувати рівні умови
для конкуренції суб’єктів господарювання у таких сферах економіки, як виробництво, постачання, надання послуг тощо. Визначено, що публічні закупівлі відіграють вагому роль у системі регулювання розвитку економіки. Окреслено проблеми, які перешкоджають становленню конкурентного механізму публічних закупівель в Україні. Запропоновано напрями подолання бар’єрів, які перешкоджають
становленню належного механізму публічних закупівель в економіці України.
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The article reveals the importance and role of public procurement in the national
economy. The proved that purchases of goods and services at the expense of state and
local budgets provide satisfaction of public needs. The main tasks of the public procurement system are revealed, which are designed to provide equal conditions for competition of economic entities in such areas of the economy as production, supply, provision
of services, etc. The determined that public procurements play an important role in the
system of economic development regulation. The problems that hinder the formation of
a competitive mechanism of public procurement in Ukraine are outlined. The directions
of overcoming barriers that prevent the establishment of a proper mechanism of public
procurement in the economy of Ukraine are proposed.
The revealed features of the ProZorro system which is an electronic version of
online tenders. It is determined that ProZorro can automatically calculate and display
analytical indicators of public procurement.
Key words: public procurement, the ProZorro system, regulation of the economy,
the auction, the tender.
Постановка проблеми. Активізація розвитку національної економіки є важливим макроекономічним завданням. Актуалізувала зазначену
проблему пандемія, за умов якої функціонує світова економіка у 2020167
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2021 рр. Публічні закупівлі є основою для створення суспільних благ для
населення, організацій публічного сектору та для забезпечення виконання
функцій держави загалом. За допомогою системи публічних закупівель
держава в змозі матеріально забезпечити функціонування економічних
агентів, розвиток яких відбувається за рахунок бюджетних коштів, економічний розвиток держави та вирішення загальнодержавних проблем. Актуальним є питання про те, який саме вплив публічні закупівлі здійснюють на регулювання економічної діяльності. У цьому контексті важливим
є також питання про позитивні та негативні аспекти впливу публічних
закупівель на макроекономічну динаміку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізові широкого
спектру проблем, пов’язаних з функціонуванням сфери публічних закупівель, присвячено значну кількість праць. Н. Ткаченко та Ю. Уманців
глибоко аналізують макроекономічні аспекти розвитку державних закупівель. О. Міняйло та А. Костенко розкривають особливості здійснення
електронних закупівель. Л. Кулик, Т. Швидка, М. Письменна, О. Декалюк,
О. Альциванович, Я. Цимбаленко визначають сутність та проблемні питання у регулюванні публічних закупівель. Л. Гальчинський та А. Гаврилова здійснили дослідження особливостей електронної системи публічних
закупівель Prozorro. Водночас низка важливих питань, пов’язаних з функціонуванням сфери публічних закупівель у контексті регулювання національної економіки, потребують ґрунтовного аналізу.
Метою статті є аналіз ролі та місця публічних закупівель у системі
важелів регулювання національної економіки.
Викладення основного матеріалу. Система публічних закупівель
має стратегічний характер. Вони є потужним важелем впливу на економіку країни. Коли відбувається коливання публічних закупівель на основі державних коштів, держава повинна впливати та стримувати систему
регулювання економіки. Публічні закупівлі- це придбання замовником
товарів, послуг та робіт, які купуються у процесі закупівлі, також вони
можуть бути придбані на умові тендерних пропозицій або на основі переговорів. Регулювання системи публічних закупівель відбувається за такими напрямами (рис. 1).

Рис. 1. Напрями регулювання системи публічних закупівель

Джерело: сформовано авторами на основі [3]
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Ключовим аспектом публічних закупівель є дотримання конкуренції,
оскільки різноманітні змови між учасниками можуть призвести до недобросовісної конкуренції щодо інших учасників аукціонів [6]. Змови можуть бути двох типів: горизонтальні – між суб’єктами певного виду діяльності та вертикальні – між замовником та учасником. В Україні функціонує інституційна модель контролю у сфері публічних закупівель (табл. 1).
Таблиця 1
Інституційна модель здійснення контролю у сфері публічних
закупівель в Україні
Уповноважений
орган

Казначейське
обслуговування

Державний
контроль

Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

Казначейське
обслуговування

Антимонопольний
комітет України,
Рахункова палата

Джерело: сформовано авторами

Діяльність у регулюванні державного контролю у сфері публічних закупівель належить Антимонопольному комітету України та Рахунковій
палаті. АМКУ кожного року робить річний звіт, в якому окремим напрямом вказано «Діяльність АМКУ як органу оскарження у сфері публічних
закупівель». Річний звіт 2020 р. вказує на те, що у сфері оскарження публічних закупівель АМКУ розглянуло 12675 скарг [7]. Найпоширенішими
сферами економічної діяльності у структурі оскаржень у 2020 р. є будівельні та ремонтні роботи – 1182, нафта, паливо та електроенергія – 1302,
продукти харчування, напої, тютюн – 561. Сюди належить і зміна невідповідностей протягом 24 годин, низькі ціни, здійснення аналогічних договорів, встановлення в документації тендерного змісту таких вимог до товару,
яким відповідає продукція лише певного виробника та інші.
Після того, як Україна підписала угоду СОТ про публічні закупівлі,
вона стала брати участь у публічних закупівлях на міжнародному рівні,
тобто з іноземними учасниками. Головним завданням для України стало
приведення нормативно-правової бази до стандартів ЄС у сфері публічних закупівель та впровадження більш ефективної системи моніторингу,
який у подальшому зміг би запобігати корупційним намірам. Однак етапи вдосконалення не можуть відбуватися надто швидко, оскільки йдеться
про складний і тривалий процес (рис. 2).
Основною метою державної політки у сфері публічних закупівель є
забезпечення сталої ефективності в процедурах закупівлі на безкорупційних умовах. Водночас у сфері публічних закупівель в Україні знаходили
корупцію, намагалися подолати її, але повністю зробити це не вдалося
навіть на міжнародному рівні. Усунення цього явища завжди починається зі встановлення стандартів. Стандарти являють собою моніторинговий
механізм, який у подальшому допоміг би боротися з корупцією. Одна з
успішних організацій на міжнародному рівні з моніторингу стандартів у
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Збірник наукових праць. Випуск 2 (27), 2021

сфері антикорупційної діяльності - GRECO. До її складу входять 46 держав. У ній було двадцять рекомендацій для України, сім з яких було виконано повністю та вісімнадцять частково, після чого ситуація не надто
покращилась у країні, тому вирішили створити свою електронну систему
Prozorro [8].

Рис. 2. Етапи адаптації законодавства України до норм і правил ЄС
Джерело: сформовано авторами на основі [13]

Ця система містить кілька етапів. Перший етап включає подання замовником запиту на платформу про те, що він хоче закупити - певний
товар чи послугу, згідно з планом закупівель та тендерним комітетом
установи-замовника. На другому етапі вже проходять інноваційні аукціони, де відбувається пониження ціни учасниками. Замовник не має ніякого
впливу на цей процес. Наступний етап – це коли визначають переможця
торгів, винятковим фактором при цьому є ціна. У результаті на четвертому етапі відбувається укладення договору, закупівля товару та оплата.
Обрання переможця закупівель відбувається не тільки у зв’язку з ціновим критерієм, враховуються і нецінові характеристики. Сюди належить співвідношення якості та вартості предмета закупівлі [6]. Особливу
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увагу варто приділити експлуатаційній характеристиці предмета, умовам
поставки та як саме предмет може впливати на стан довкілля та екологію
загалом. Аукціони взагалі мають можливість відбуватися за двома моделями (табл. 2).
Тендерні умови під час здійснення публічних закупівель повинні діяти на умовах реальної конкуренції між учасниками. Для того, щоб збалансувати сприятливий конкурентний клімат, під час проведення тендеру
мають бути розроблені певні рекомендації методичного характеру. При
цьому важливим аспектом є тендерна платформа, яка існує задля формування системи публічних закупівель, створення середовища для добросовісної конкуренції у певній сфері.
Таблиця 2
Моделі здійснення аукціонних торгів у системі Prozorro
Аукціон з умовами
або без умов
Відбувається після реєстрації не менше двох
пропозицій від учасників

Аукціон зі
зниженням
стартової ціни

Голландський
аукціон

Відбувається після ре- Відбувається після реєєстрації не менше двох страції від однієї пропопропозицій від учас- зиції від учасників
ників

На підвищення ціни, На підвищення ціни, Розпочинається з 50%
розпочинається зі 100% розпочинається з 50% стартової ціни
стартової ціни
стартової ціни
Має три раунди

Має три раунди

Має чотири раунди за
методом зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій

Система
автоматично Система автоматично За методом зниження
визначає переможця з визначає переможця з стартової ціни та понайвищою ціною
найвищою ціною
дальшого подання цінових пропозицій
Джерело: сформовано авторами на основі [9].

Необхідно звернути увагу на те, що система ProZorro являє собою
електронну версію онлайн—тендерів. При цьому переможець тендеру
вибирається публічно, у результаті функціонування відкритої системи.
Система може автоматично розраховувати та відображати аналітику вартості. Комплекс ProZorro прийнятий до рекомендованих програм щодо
впровадження електронної системи публічних закупівель. Для забезпечення стабільності стану учасників на тендерах, аукціонах, повинна проходити перевірка потенційних постачальників закупівель. До перевірки
належать такі завдання, як:
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· перевірка відповідностей заявок в аспекті формальної та технічної
складових;
· відповідність заявки за суттю;
· вибір найкращої заявки відповідно до критеріїв;
· розробка рекомендацій для подальшого визначення переможця
[10].
Сфера публічних закупівель може нести в собі ряд негативних аспектів та мати потенційні загрози щодо економічної безпеки під час проведення закупівлі. Прямі загрози, які можуть виникати, – це корупційні взаємовідносини між учасникам, вилучення грошей із державного бюджету
та недобросовісна конкуренція. Непрямими загрозами є зниження довіри
до держави та витіснення сумлінних виробників [11].
Проблемним питанням в Україні є оплата закупівель, оскільки саме
зловживання можуть проявлятися у момент попередньої оплати. Законодавство вимагає від замовників публікувати певні звіти щодо виконання
договору, але багато хто нехтує цими вимогами [12; 13]. Хоча й відбулося
оновлення законодавства у сфері організації публічних закупівель, однак
має місце невиконання вимог та неефективність тендерів, тому що не відбувається належний контроль в аспекті правозастосування та виконання
основних приписів у контексті уникнення корупційних ризиків [14].
Висновки. У результаті проведеного аналізу у сфері публічних закупівель можна зробити висновок, що публічні закупівлі являють собою
певний механізм, за допомогою якого здійснюється закупівля товарів чи
послуг. До призначень публічних закупівель належить задоволення потреб замовників у товарах, роботах чи послугах, що будуть у подальшому
реалізовуватись. На основі проведеного аналізу напрямів публічних закупівель визначено перспективи розвитку електронних закупівель на основі платформи Prozorro, серед яких удосконалення процесу проведення
закупівель; посилення відповідальності за дотриманням вимог. Найефективніші інструменти стимулювання розвитку системи публічних закупівель ґрунтуються на засадах прозорості, рівного доступу всіх суб’єктів та
формування дієвого конкурентного законодавства.
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