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Аналіз стану публічних закупівель в Україні 

Звіт1 Лючії Вілсон, Асамблея Північної Ірландії, для 

Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики 

15 жовтня 2018 року 

1. Вступ  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) щороку готує та 

подає до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Рахункової 

палати звіт з аналізом функціонування системи публічних закупівель в Україні. 

Отримавши цей звіт, Рахункова палата укладає власний звіт з аналізом стану 

публічних закупівель, що спирається на дані звіту МЕРТ та інших джерел.  

У цьому робочому документі розглянуто матеріали й висновки двох звітів 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо функціонування 

системи публічних закупівель в Україні за 2015/2016 та 2017 роки, а також 

подальших звітів Рахункової палати за 2015/2016 та 2017 роки. Проведений 

авторами аналіз не є поглибленим, проте за його результатами виявлено низку 

ключових питань, які можуть зацікавити Комітет і стимулювати додаткове 

обговорення. В документі використано також інші джерела, що розглядають 

проблеми закупівель в Україні.   

 

2. Стислі висновки з аналізу звітів Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі за 2015/2016 та 2017 роки 

У 2015/2016 роках діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України (МЕРТ) була зосереджена на виконанні Стратегії реформування 

системи публічних закупівель, яка є всеохоплюючою стратегією впровадження 

реформ на період 2016-2022 років. Стратегія реформування системи 

публічних закупівель («дорожня карта») та План заходів щодо її реалізації 

схвалені Розпорядженням № 175-р Кабінету Міністрів України від 24 лютого 

2016 року. Підготовка та схвалення Стратегії викликані необхідністю 

запровадження правил і стандартів ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС та  розвитку добросовісної конкуренції у сфері закупівель в 

Україні. Вона також спрямована на посилення професіоналізації через 

створення належно структурованої постійно діючої системи професійної 

підготовки спеціалістів з питань публічних закупівель та на розвиток 

міжнародного співробітництва у даній сфері.  

Проведений аналіз дозволяє дійти висновку про наявність численних викликів, 

пов’язаних як із нормативно-правовою базою, так і з функціонуванням 

електронної системи закупівель. Серед виявлених проблем основними є такі: 

                                                           
1 Звіт виконано на замовлення Вестмінстерської фундації за демократію, жовтень 2018  
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• низький рівень професіоналізму працівників, відповідальних за 

проведення процедур закупівель, що призводить до неякісного та 

необ’єктивного вибору переможців торгів; 

• невисокий рівень конкуренції через наявність певних бар'єрів для участі в 

тендерах, зокрема через необхідність отримання довідок в органах 

влади, а також у зв'язку з низьким рівнем довіри бізнесу до сфери 

публічних закупівель; 

• небажання замовників користуватись системою Prozorro для здійснення 

на конкурентних засадах закупівель, вартість яких є нижчою за 

встановлені законом порогові значення; 

• суб’єктивність  та непрозорість в ухваленні рішень з боку органів, 

уповноважених на здійснення контролю у сфері публічних закупівель. 

 

Звіт за 2015/2016 роки присвячений, переважно, розгляду поточних 

складностей та шляхів їх подолання. Звіт за 2017 рік містить аналіз заходів, 

ужитих Міністерством для розв’язання проблем, визначених у попередньому 

звіті, та нових викликів, що постають у динамічному й швидкоплинному 

середовищі сучасних публічних закупівель. Видається, що проведено значну 

роботу із забезпечення навчальних та просвітніх матеріалів і розвитку цілої 

сфери публічних закупівель. У 2017 році Міністерство розпочало роботу за 

такими напрямками:  

− удосконалення нормативно-правового регулювання щодо 

функціонування електронної системи закупівель і авторизації електронних 

платформ (зокрема регулювання відносин між операторами електронних 

платформ і адміністратором електронної системи закупівель); 

− запровадження закупівель за рамковими угодами, що дозволить 

оперативно закуповувати в період до 4 років товари та послуги, закупівлі яких 

носять циклічний характер; 

− перехід на Єдиний закупівельний словник, який є аналогом відповідного 

європейського класифікатора; 

− удосконалення форм документів у сфері публічних закупівель; 

− інтеграція електронної системи закупівель з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців  та  з Державним реєстром 

лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України; 

− реалізація окремого спеціалізованого модулю відкритих торгів для 

публічної закупівлі енергосервісу; 

− запровадження процедури «конкурентний діалог»; 

− розвиток системи професіоналізації та професійної підготовки 

спеціалістів з питань закупівель. 
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2.1 МЕРТ звітує про завершення роботи за низкою напрямків 

✓Створено Центр вдосконалення закупівель; 

✓ Запроваджено першу освітню програму «Професіоналізація закупівель»; 

✓ Розроблено безкоштовні он-лайн курси;  

✓ Упроваджено дисципліни та спеціалізацію з управління публічними 

закупівлями в закладах вищої освіти; 

✓ Розпочала роботу Централізована закупівельна організація (ЦЗО). 

2.2 Коментарі  

Очевидно, що досягнуто значного поступу в реформуванні системи публічних 

закупівель, проте звітам Міністерства бракує докладної характеристики етапів і 

дотримання строків реалізації Стратегії (звіти за 2015/2016 роки), а також 

заходів, ужитих для вирішення проблем, виявлених МЕРТ у ході реалізації 

Стратегії.  Слід зазначити, що Рахункова палата критично оцінює обидва звіти 

МЕРТ. У звітах за 2015/2016 роки Рахункова палата зазначає, що отримала 

річний звіт за 2016 рік із 5-місячною затримкою та що звіт містить недоліки, на 

які Палата «не раз звертала увагу Міністерства». За висновками Рахункової 

палати, інформація у звіті є неповною та не відповідає всім нормативним 

вимогам до звітності. Палата вказує на складність у здійсненні порівняльного 

аналізу через дублювання інформації, отриманої від різних органів, і відсутність 

єдиних підходів до використаних у звіті статистичних даних. Інформація від 

зазначених органів не оцінена. Рахункова палата вважає, що формат звіту та 

його зміст потребують удосконалення. У своєму звіті за 2017 рік Рахункова 

палата засвідчує, що на час його укладання, щорічний звіт Міністерства ще не 

був підготовлений. Спостерігаються певні розбіжності в цифрах, наведених у 

звітах Рахункової палати та МЕРТ. Оскільки обидва органи використовують 

одне джерело інформації – Prozorro, – то, як наполягає Рахункова палата, 

цифри мають збігатись.  

Зазначені проблеми ускладнюють поглиблений аналіз усіх чотирьох звітів. 

Попри це,  у звітах Міністерства наведено чимало свідчень досягнутого поступу 

в сфері публічних закупівель. Разом із тим, Рахункова палата у своєму аналізі 

звітів Міністерства за 2015/2016 та 2017 роки відзначає низку суттєвих проблем, 

пов’язаних з недосконалістю нормативної бази,  загальним станом закупівель і 

запровадженням електронних закупівель. У наступному розділі розглянуто 

ключові проблеми, виявлені в зазначених конкретних царинах.  

 

3. Стан законодавства про публічні закупівлі  

Регулювання у сфері публічних закупівель в Україні розвивається з 1993 року, 

коли було ухвалено першу Постанову Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про порядок організації та проведення міжнародних 

торгів (тендерів) в Україні». Далі був перший Закон України «Про закупівлю 

товарів, робіт та послуг за державні кошти» 2000 року та, зрештою, чинний 

Закон України «Про публічні закупівлі» 2016 року з низкою нещодавніх змін і 
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доповнень. За цей час до національного законодавства інтегровано чимало 

міжнародних стандартів і внесено низку змін, рекомендованих міжнародними 

експертами, що вивчали проблеми регулювання публічних закупівель в Україні. 

Водночас визнано, що необхідно зробити більше для гармонізації 

законодавства з кращою світовою практикою, в тому числі з європейськими та 

міжнародними стандартами. Загальна вартість публічних закупівель в Україні 

сягала 32% ВВП у 2012 році, 21% ВВП у 2013 році, близько 15% ВВП у 2014 

році, 12,6% ВВП у 2015 році та 12,1% ВВП у 2016 році (9,5 мільярдів євро, або 

10,2 мільярдів доларів, або 273 мільярдів гривень). Тенденція до зниження 

частки закупівель у ВВП є відображенням нещодавнього економічного спаду та 

поточного скорочення державних витрат.  

Характерною рисою розвитку законодавства від часу ухвалення першого закону 

2000 року є часте внесення змін і поправок до відповідних законів – нерідко з 

метою розширити перелік винятків або забезпечити інтереси певних груп. З 

іншого боку, ця тенденція свідчить про активний інтерес та усвідомлення 

парламентом важливості вдосконалення законодавства про публічні закупівлі, 

яке, будучи конструктивно скоординованим, здатне суттєво сприяти 

запровадженню подальших стратегічних реформ.  Чинна нормативно-правова 

база у сфері публічних закупівель складається із законів і підзаконних актів, де 

один основний закон регламентує правовідносини у цій сфері. Підзаконні акти 

включають 6 постанов і розпоряджень уряду та 19 наказів Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі (уповноваженого органу у сфері публічних 

закупівель).  Новий Закон України «Про публічні закупівлі» 2016 року ухвалено 

на заміну попереднього закону 2014 року – відповідно, переважно паперову 

процедуру закупівель (за винятком електронної публікації та електронного 

доступу) замінено на цілковито електронний процес закупівель (окрім 

електронних контрактів та електронного виставлення рахунків). 

Найважливішими положеннями нового Закону 2016 року є такі2: 

• електронна система/процедури закупівель з вільним доступом 

громадськості до більшої частини інформації про закупівлі; 

 

• нове (чинне з 2014 року) визначення замовників (Стаття 1), 

аналогічне відповідному визначенню замовників (зокрема, відповідно до 

поняття суб’єктів публічного права) у Директиві ЄС 24/2014. Нове 

визначення містить згадку про комунальні підприємства. Воно стало 

результатом спроби транспонувати дефініцію з Директиви ЄС до 

національного законодавства України і розглядається як позитивний крок 

у напрямку його наближення до стандартів публічних закупівель ЄС.  

 

•  процедури закупівель – відкриті торги, конкурентний діалог та 

переговорна процедура; 

 

                                                           
2Transparency International Ukraine, Implementation Assessment of the Ukrainian Public 

Procurement Legislation, 2017 (Оцінка імплементації Закону України «Про публічні закупівлі») 
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• електронний аукціон (на основі виключно цінового критерію або 

множинних критеріїв) як єдиний спосіб оцінки тендерних пропозицій у 

процедурі торгів; 

 

• підхід «само-декларування», за якого кожний учасник надсилає заяву 

про відповідність кваліфікаційним критеріям, і лише переможець має 

надати скановані копії документів на підтвердження такої відповідності 

(окрім даних, наявних у відкритих державних електронних реєстрах); 

 

• деякі положення, пов’язані з Угодою про державні закупівлі (УДЗ) 

Світової організації торгівлі, наприклад, відповідні строки для 

договорів, що підпадають під дію УДЗ; 

 

• запровадження централізованих закупівельних організацій; 

 

• запровадження інституту «уповноваженої особи» або 

професійного спеціаліста з питань закупівель як альтернативи 

тендерному комітету. 

3.1 Прогалини та недоліки законодавства  

У своїх звітах за  2015/2016 та 2017 роки Рахункова палата відзначила низку 

законодавчих проблем. Крім того, організація Transparency International (ТІ) 

Україна висловила зауваження, які також взято до уваги під час аналізу, 

результати якого наведено нижче.   

• Винятки зі сфери застосування правил публічних закупівель (Стаття 

2) – Попередня редакція закону 2014 року передбачала 43 винятки, 

запроваджені протягом 2011-2013 років. Міністерство звітувало про 

позитивну тенденцію до скорочення числа винятків до 18, проте 

Рахункова палата у своїх звітах за  2015/2016 та 2017 роки стурбовано 

зауважила, що з часу ухвалення закону кількість винятків зросла з 18 до 

27. Рахункова палата стверджує, що таке вибіркове застосування 

базового закону (№ 922-VIII) призводить до масового недотримання 

замовниками правил публічних закупівель. Це дозволило вивести 

певні товари, роботи та послуги, а іноді й цілі галузі, як-от надання 

медичних послуг чи ринок електроенергії, з-під дії Закону № 922-VIII.  

 

• Прогалини в законодавстві – Попри позитивні звіти Міністерства за 

2015/2016 та 2017 роки стосовно неухильного виконання норм закону й 

удосконалення нормативно-правової бази, Рахункова палата повідомляє 

про низку недоліків у сфері закупівель, зокрема про необхідність 

зменшити кількість випадків застосування переговорної процедури, та 

про нездатність Міністерства вирішити проблему допорогових 

закупівель.  
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• Численні законодавчі ініціативи – Міністерство отримало чимало 

законодавчих ініціатив, які воно не підтримало через їх невідповідність 

принципам законодавства про закупівлі ЄС. У звіті за 2017 рік 

Міністерство повідомляє про створення робочої групи з метою підготовки 

пропозицій щодо внесення змін до законодавства та багатосторонньої 

моніторингової групи з питань визначення механізмів незалежного 

моніторингу сфери публічних закупівель. Міністерство також зазначає, 

що  підготувало низку проектів нормативно-правових актів, які 

«сприятимуть подальшому удосконаленню сфери публічних закупівель», 

проте не навело деталей щодо цих актів.  

3.2 Питання, які слід розглянути  

У світлі заяви Рахункової палати (див. звіт за 2017 рік) про наявність «низки 

прогалин у регулюванні, які слід усунути для кращого функціонування системи 

публічних закупівель, підвищення її ефективності та прозорості», Міністерству 

слід надати подальші роз’яснення щодо того, чи пропоновані ним проекти 

нормативних актів передбачають усунення численних недоліків, зазначених у 

звітах Рахункової палати.  

На думку організації TI Україна, попри всі останні позитивні зрушення у сфері 

публічних закупівель, закон 2016 року все ще потребує удосконалення та 

приведення у відповідність до Директив ЄС, як передбачено Угодою про 

асоціацію між Україною та ЄС, зокрема в частині видів процедур закупівлі (в 

Україні їх 3, а в ЄС – 5), ролі та порядку проведення електронного аукціону, 

додаткової гнучкості для комунальних підприємств, запровадження торгів з 

обмеженою участю тощо.  

За даними TI Україна, станом на 31 березня 2017 року, в парламенті було 

зареєстровано 12 законопроектів про внесення змін до Закону № 922-VIII, і уряд 

планував подати ще один у квітні того ж року. Це підтверджує інформацію обох 

звітів Міністерства про часті зміни, або принаймні намагання внести зміни, до 

законодавства про публічні закупівлі. Варто підкреслити, що така нестабільність 

шкодить правовій визначеності у сфері публічних закупівель і створює ризик 

регресу в цій сфері через спорадичні та неузгоджені ініціативи. Вона може 

стати потенційною перешкодою для державних органів і операторів ринку в 

накопиченні необхідного досвіду в нинішньому динамічному середовищі.   

 

4. Правове регулювання функціонування електронної системи 

закупівель 

Адміністратор системи Prozorro – організація TI Україна. Це громадське 

об’єднання є власником системи та центральної бази даних, зокрема 

аналітичного модуля. Рахункова палата наголошує, що хоча звіт Міністерства 

за 2015/2016 роки містить відомості про TI Україна, немає документальних 

підтверджень існування угоди чи меморандуму про співпрацю між 

Міністерством і цим громадським об’єднанням.  
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Рахункова палата також висловила стурбованість з приводу того, що 

центральна база даних, яка є головною складовою інформаційно-комунікаційної 

системи  Prozorro, розміщена на платформі Amazon.com (СШA). Рахункова 

палата стверджує, що база даних не має належно побудованої системи 

інформаційної безпеки та все ще працює на експериментальних засадах у 

тестовому режимі. Це спричинило певні технічні проблеми та, в результаті,  

зумовило невідповідність системи нормам українського законодавства та 

правилам необхідної міжнародної сертифікації. Занепокоєння щодо 

інформаційної безпеки спонукали Рахункову палату запропонувати Раді 

національної безпеки та оборони, а також іншими службам у галузі 

національної безпеки провести перевірку Державного підприємства «Прозорро» 

та ІТ системи Prozorro для забезпечення належного захисту інформації та 

відповідності цих структур законодавству в галузі інформаційної безпеки.  

4.1 Питання, які слід розглянути  

Комітет міг би зажадати від Міністерства надати докладнішу інформацію щодо 

документального підтвердження співпраці з TІ Україна. Рахункова палата у звіті 

за 2017 рік рекомендувала шлях розв’язання проблеми щодо права власності. 

Вона вважає за доцільне передати право власності на систему Prozorro 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі, що дозволило б державі виділяти 

бюджетні кошти на експлуатацію й обслуговування системи, з одного боку, а з 

іншого – отримувати надходження до бюджету.  Комітет міг би розглянути 

можливість обговорити питання власності з Міністерством.  

Комітет міг би також запитати у Міністерства, чи погоджується воно з оцінкою 

стану інформаційної безпеки системи Prozorro з боку Рахункової палати, яких 

заходів воно планує вжити для його покращення, а також для запуску системи 

на повну потужність, аби вона вже не працювала у «тестовому режимі».  

 

5. Фінансова звітність та питання бюджету, пов’язані з системою 

Prozorro 

Збір даних – Рахункова палата висловила зауваження щодо того, як 

збираються дані у системі Prozorro. Наприклад, Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі та Державна служба статистики не мають повноважень 

збирати інформацію про джерела фінансування замовників. Відтак, неможливо 

визначити обсяг використаних коштів і кількість договорів, виконаних 

замовниками за рахунок коштів державного бюджету. IT система Prozorro також 

нездатна збирати таку інформацію, оскільки не має модуля, що визначав би 

джерела фінансування системи. У звіті за 2015/2016 рік Міністерство запевняє, 

що  завдяки Prozorro, «створено систему, яка уможливлює громадський 

моніторинг у сфері публічних закупівель, і кожний громадянин України може 

побачити, як держава витрачає сплачені ним/нею податки», однак Рахункова 

палата  має  серйозні побоювання щодо способів збирання статистичної 

інформації. Палата стверджує, що хоча дані й аналітичні ресурси наявні он-

лайн, проте інформацію, якою володіє TI Україна, не можна вважати надійною 
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через відсутність контролю за її збиранням. За висновками Палати, система 

Prozorro не підходить для аналізу й оцінювання ефективності й економічності 

публічних закупівель.   

Авторизація електронних платформ – Рахункова палата занепокоєна тим, 

що повноваження з авторизації електронних платформ делеговано Комісії, 

статус якої не є регламентованим і яка не має належних операційних процедур і 

відповідної документації. Це викликає серйозні запитання щодо того, чому 

Міністерство не затвердило положення про Комісію.  

Плата за авторизацію – ця плата не стягується до Державного бюджету, а 

натомість надходить Державному підприємству «Прозорро». Такий стан справ 

не йде на користь державному бюджету чи держаним фінансам. До того ж, як 

попереджає Рахункова палата у звіті за  2017 рік, використана у Prozorro 

система може заохочувати замовників до певних кроків з уникання сплати 

податків.   

Використання бюджетних фондів на виплату винагороди – кошти, отримані 

ДП «Прозорро» у 2015 та 2016 роках, було використано виключно на виплату 

винагороди працівникам, за відсутності схваленої чисельності персоналу та 

штатного розпису. Комітет міг би з’ясувати, чи  таке використання коштів є 

належним.  

Створення монополії – через спосіб, у який відбувається авторизація 

платформ, плата, що стягується до системи Prozorro, має ознаки комерційних 

надходжень, відтак Рахункова палата попереджає про потенційний ризик 

створення монополії з боку 6 найбільших власників електронних платформ.   

 

6. Загальний стан закупівель  

За даними Рахункової палати, у 2017 році 74% всіх замовників не застосували 

процедури публічних закупівель. Палата стверджує, що причину слід шукати в 

корупційних ризиках, притаманних системі (такий висновок детально не 

пояснено). У цьому сенсі, думки Міністерства та Рахункової палати стосовно 

ефективності системи закупівель різняться. Водночас, і Міністерство, і 

Рахункова палата  погоджуються, що відносно кількості фактично укладених 

договорів, число договорів, укладених із дотриманням правил закупівель, 

перевищувало число тих, що укладені із застосуванням неконкурентних 

процедур.  

6.1 Конкурентні та неконкурентні процедури 

За даними Рахункової палати, ринок публічних закупівель на 65% був 

конкурентним, а 35% операторів ринку здійснювали закупівлі на неконкурентних 

засадах. Останній показник упав з 50% у 2015/2016 роках до 35% у 2017 році. 

Відповідно до звіту Міністерства, у 2017 році частка оголошених закупівель за 

конкурентною процедурою становила 74%, а за неконкурентною – 26%. Ці 

показники дещо відрізняються від наведених Рахунковою палатою, проте вони, 
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можливо, охоплюють трохи різні періоди часу, що й пояснює відмінності.  

Менше з тим, обидва набори показників свідчать про позитивний результат.  

6.2 Регіональні відмінності 

У звіті Міністерства за 2017 рік наведено цікаві дані щодо географічного 

розподілу закупівель по території України. Найбільшу кількість процедур 

закупівель оголосили Київська область та м. Київ на загальну суму 344 

мільярди гривень, Дніпропетровська (47 мільярдів гривень), Донецька (34 

мільярди гривень), Харківська (41 мільярд гривень), Одеська (35 мільярдів 

гривень), Львівська (39 мільярдів гривень) області. Сумарна кількість 

оголошених закупівель в цих областях складає 51% від загального обсягу 

закупівель по Україні. Найменше закупівель оголошено було в Чернівецькій, 

Тернопільській, Кіровоградській та Херсонській областях (див. Рис. 2 звіту за 

2917 рік). Цікаво відзначити й суттєві регіональні відмінності у співвідношенні 

замовників, що застосовують конкурентні та неконкурентні процедури.  Одеська 

та Львівська області знаходяться на одному кінці спектра з 70% та 72% 

застосування конкурентних процедур, відповідно, тоді Черкаська, Чернігівська 

та Волинська області мають найнижчі показники застосування конкурентних 

процедур на рівні 49%. Комітет міг би разом з Міністерством спробувати 

проаналізувати причини таких регіональних відмінностей та необхідні заходи 

для поліпшення ситуації в регіонах з найнижчими показниками.   

6.3 Іноземні учасники 

Цікаво також зауважити, що за даними звіту Міністерства за 2017 рік, було 

укладено 99,8% договорів з вітчизняними суб’єктами господарювання та лише 

0,16% договорів – з іноземними постачальниками. Незважаючи на прагнення 

українського уряду активніше працювати з іноземними партнерами в межах 

Світової організації торгівлі (СОТ), воно ще, вірогідно, не призвело до 

залучення іноземних постачальників. Делегація України у СОТ намагалась 

заохотити всіх членів СОТ створити спільний портал для публікації тендерних 

оголошень, на які поширюється дія УДЗ СОТ. Міністерство зазначає, що це 

могло б надати швидкий доступ до інформації про закупівлі державам-сторонам 

Угоди. Наразі, мабуть, зарано говорити про те, наскільки це вплине на 

заохочення іноземних постачальників збільшити свою присутність на ринку 

публічних закупівель України.  

6.4 Питання дотримання вимог законодавства та правил закупівель  

За даними Рахункової палати, у 2017 році майже на всіх етапах процедури 

закупівель зареєстровано порушення. Поширеною практикою є розбиття 

договору про закупівлі на декілька з меншою вартістю для уникнення 

необхідності брати участь у конкурентних відкритих торгах. У 2015/2016 роках 

було виявлено порушень на суму  326 мільйонів гривень, а в 2017 – на суму  

303 мільйони гривень. Серед найчастіших порушень – застосування 

допорогових договорів (див. нижче); вибір переможця, що не відповідав 

кваліфікаційним вимогам;  зміна умов договору після його підписання;  
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застосування критеріїв, які обмежують конкуренцію. Відповідно до звіту 

Міністерства, у 2017 році 47% договорів було змінено після їх підписання.  

6.5 Допорогові договори 

Рахункова палата незмінно звертає увагу на серйозну проблему, пов’язану з  

використанням допорогових закупівель у 2015/2016 та 2017 роках. У своєму 

Звіті за 2017 рік вона критикує Міністерство за недостатню наполегливість у 

вирішенні проблеми допорогових закупівель. Міністерство погоджується, що 

Допороги займають вагому частку в електронній системі закупівель, пояснюючи 

зростання в обсязі допорогових закупівель наслідками нерозуміння відповідної 

норми Закону України «Про публічні закупівлі» та зазначаючи, що ситуація 

почала виправлятись (див. Таблицю 8, Звіту Міністерства за 2017 рік). 

 

7. Професіоналізм і навчання   

TI Україна належить до числа критиків, які стверджують, що від самого початку 

реформи мав місце серйозний брак професійних знань і досвіду на всіх рівнях 

системи публічних закупівель3. Відповідно, існує особлива потреба в 

забезпеченні інституційного розвитку дотичних державних органів, судової 

системи, контролюючих органів, а також замовників і постачальників.  За 

даними TI Україна, сьогодні публічні торги в Україні організовують і проводять, 

переважно, тендерні комітети, до складу яких входять щонайменше п’ять 

відібраних працівників відповідної установи-замовника та, подекуди, зовнішні 

радники. Члени тендерних комітетів не завжди є достатньо навченими й 

обізнаними, зокрема у питаннях забезпечення належного співвідношення ціни 

та якості при оцінці тендерних пропозицій, та стикаються зі складностями в 

дотриманні вимог законодавства, яке постійно змінюється. Без професійних 

стандартів для працівників у сфері публічних закупівель або належних 

механізмів їх досягнення залишається серйозний ризик ухвалення тендерними 

комітетами неадекватних і потенційно вартісних рішень по всій системі 

публічних закупівель в Україні. Новий Закон України «Про публічні закупівлі» 

запроваджує інститут «уповноважених осіб» або професійних спеціалістів з 

публічних закупівель як альтернативу тендерним комітетам, що збільшує 

потребу в  інтенсивному й поглибленому навчанні, а також управлінні та 

забезпеченні якості у процесі закупівель.   

Стосовно недостатнього рівня знань, навичок і вмінь, Міністерство у звіті за 

2017 рік вказує на проблему закупівель, що не відбулися. Міністерство 

з’ясувало, що не відбулося близько 53 тисяч або 30,3% закупівель. Їх очікувана 

вартість склала 121,9 мільярди гривень. Водночас було скасовано 6,8% або 

майже 12 тисяч процедур загальною очікуваною вартістю 89,3 мільярдів 

гривень. На думку Міністерства, такі показники свідчать про недостатній рівень 

професійності й обізнаності замовників щодо норм діючого законодавства, 

незацікавленість бізнесу в участі у торгах. І це попри зусилля розширити обсяг і 

                                                           
3 Там само 
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географію навчальних програм. Так, запроваджено першу освітню програму 

«Професіоналізація закупівель», яка є програмою післядипломної освіти із 

закупівель для університетів і закладів вищої освіти. Можливо, слід спрямувати 

більше зусиль і на просвіту бізнес спільноти.  

Рахункова палата у звіті за 2015/2016 роки критично зауважує, що Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі не затвердило розробку прикладних 

навчальних програм з публічних закупівель. Крім того, вона звертає увагу на 

відсутність на офіційному вебсайті Міністерства коментарів і відгуків 

зацікавлених сторін, а також загальних порад щодо застосування 

законодавства  про публічні закупівлі. 

 

8. Огляд системи контролюючих органів   

В цілому, інституційна структура контролюючих органів у сфері публічних 

закупівель в Україні виглядає таким чином: 

• близько 25 тисяч замовників на центральному та місцевому рівнях; 

 

• Міністерство економічного розвитку і торгівлі (MEРТ) (www.me.gov.ua) 

як уповноважений орган у сфері публічних закупівель, що також виконує 

функції консультування та моніторингу, представництва України в 

міжнародних відносинах у сфері публічних закупівель; 

 

• Антимонопольний комітет України (www.amc.gov.ua) як орган 

оскарження у контексті поточних процедур публічних закупівель та як 

орган правозастосування у справах про порушення законодавства 

(змови) у сфері державних закупівель;   

 

• Державна аудиторська служба (www.dkrs.gov.ua) як ключовий 

контролюючий орган  з проведення планових та позапланових перевірок 

дотримання замовниками правил використання бюджетних коштів та 

користування об’єктами державної та комунальної власності; 

 

• Рахункова палата (www.ac-rada.gov.ua), що здійснює парламентський 

контроль за виконанням державного бюджету, ефективністю виконання 

державними установами бюджетних програм та дієвістю публічних 

закупівель як складової управління державними фінансами;  

 

• Державне казначейство (www.treasury.gov.ua), яке здійснює операційний 

контроль за платежами по державних контрактах, укладених за 

результатами процедур публічних закупівель;  

 

• Громадські об’єднання, що відіграють усе вагомішу та помітнішу 

наглядову роль, проводячи моніторинг публічних закупівель та 

антикорупційної діяльності.   
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8.1 Антимонопольний комітет України 

У своєму аналізі Рахункова палата приділяє значну увагу Антимонопольному 

комітету. Як зазначає Рахункова палата, у 2017 році обсяг роботи органу 

оскарження подвоївся. Водночас, вона наголошує на нагальній потребі  

радикальних змін у системі оскарження. Рахункова палата вважає серйозною 

проблемою автоматичне зупинення системою Prozorro процедури публічних 

закупівель  у разі подання скарги, що може відстрочити завершення закупівель 

на 120 днів. Рахункова палата закликала МЕРТ підготувати пропозиції про 

скорочення терміну розгляду скарг, оскільки наразі надто багато дрібних скарг 

не доходять до системи взагалі. У цьому зв’язку Комітет міг би зацікавитись 

аналізом процесу оскарження з метою вирішення проблеми, піднятої 

Рахунковою палатою.  

8.2 Проблеми контролюючих органів з точки зору Transparency 

International Україна4 

Хоча чотири проаналізованих звіти детально не торкаються цього питання, 

Комітету  міг би розглянути нижченаведені загальні міркування щодо 

контролюючих органів:  

1. Існують відмінності в тлумаченні законодавства з боку органу 

оскарження, контролюючих органів і, частково, уповноваженого органу. 

 

2. Іноді відбувається дублювання функцій контролюючих органів по 

відношенню до тих самих замовників або тих самих договорів про 

закупівлі. 

  

3. Мало уваги приділяється системам внутрішнього операційного контролю 

й запобіганню порушенням правил публічних закупівель; на додачу, 

бракує усебічного аналізу ефективності закупівель, у тому числі 

виконання договорів про закупівлі.  

 

4. Бракує координації та спільних дій з боку контролюючих і 

правоохоронних органів; незадовільним є рівень обміну даними про 

завершені перевірки й інші заходи контролю.  

 

9 Висновки 

Висновки чотирьох проаналізованих звітів свідчать, що система ProZorro має 

необхідний потенціал для забезпечення належних умов для відкритих і 

прозорих процедур закупівель у відповідності до вимог законодавства України 

та міжнародних стандартів. Досягнуто значного поступу, проте існують певні  

проблеми, визначені в цьому документі, що вимагають розв’язання.  

                                                           
4 Там само 
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У своїх звітах за  2015/2016 та 2017 роки Рахункова палата зробила низку 

корисних рекомендацій. МЕРТ також указало на недоліки, над усуненням яких 

воно працює.   

Комітет міг би продовжити роботу в цій галузі та запросити відповідальних 

посадових осіб Рахункової палати та МЕРТ надати докладніші відомості та 

коментарі з цих питань, на основі яких Комітет зміг би сформувати власні 

висновки щодо необхідних подальших кроків. Було б доцільно дізнатися 

позицію МЕРТ щодо прийнятності рекомендацій Рахункової палати, а також, чи 

має Міністерство намір їх виконувати та в які строки. Це принаймні дало б 

початок такому необхідному діалогу між різними органами задля розв’язання 

проблем у системі публічних закупівель в Україні.  


