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Висновок1 про оцінку звіту   

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України   

 «Аналіз функціонування системи публічних закупівель 2017» 

«Аналіз функціонування системи публічних закупівель 2017» - звіт, 

підготовлений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України з 

питань закупівель товарів, робіт і послуг, а також з питань проведення 

закупівель для забезпечення потреб держави та територіальних громад. 

Вищевказаний звіт носить інформаційний характер, не містять ознак 

офіційного документу. Тому провести  юридичний аналіз на відповідність його 

вимогам чинного законодавства з питань публічних закупівель не є можливим. 

Дослідження проводилося на предмет можливого внесення доповнень в тому 

числі і до рекомендованих показників з метою формування повної та 

об’єктивної думки в осіб, які будуть використовувати ці матеріали.   

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 

р. № 568 «Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України», Мінекономрозвитку щороку здійснює підготовку 

та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та 

Рахункової палати звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних 

закупівель.   

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

державних та публічних закупівель є однією з функцій Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі. Для реалізації цієї функції на 

Мінекономрозвитку покладено 14 завдань, що зазначені в однойменному 

Положенні про Міністерство. Тому Звіт «Аналіз функціонування системи 

публічних закупівель 2017»  досліджувався, в тому числі на предмет 

відображення в них інформації про виконання таких завдань.   

В результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що, загалом, 

інформація щодо виконання в 2017 році завдань покладених на 

Мінекономрозвитку в наданих матеріалах викладена. Однак, вважаємо за 

                                           
1 Підготовлено юридичною компанією «Центр правового консалтингу» на замовлення Вестмінстерської 

фундації за демократію, жовтень 2018 року   
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необхідне зазначити, що у наданому для аналізу звіті відсутня інформація про 

проведену в 2017 році роботу щодо:  

- розробки примірних навчальних програм з питань організації та 

здійснення закупівель (проте такі програми розроблені, затверджені наказом 

та оприлюднені на веб-сайті Міністерства:  

http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-

275ehttp://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-

275e-4e05-9c49-8e592703fb6b4e05-9c49-8e592703fb6b);  

Щодо змісту інформації можна дати наступні рекомендації.  

Розділ «Сфера публічні закупівлі в цифрах»  

Інформація щодо економії коштів. В Звіті наведена інформація щодо 

економії коштів в закупівлях, що успішно завершилися в минулому році. 

Однак, розрахунок економії не є коректним, оскільки розраховується як 

різниця між очікуваною вартістю закупівлі та сумою укладеного договору. 

Законодавче визначення та механізм розрахунку очікуваної вартості закупівлі 

відсутній. Вона визначається замовниками самостійно, що не виключає 

можливості свідомого її завищення. Тому є сумніви щодо коректності 

розрахунків показників економії.  

Інформація щодо укладених договорів з вітчизняними суб’єктами 

господарювання. Доцільно було б провести порівняння з кількістю укладених 

таких договорів у попередньому звітному періоді.    

Інформація щодо кількості відмінених закупівель. Для повноти 

інформації, крім загальної кількості відмінених закупівель, доцільно 

проаналізувати причини відмови (як варіант відсоток в загальній кількості), 

відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі»  

Інформація щодо найбільш поширених помилок з боку учасників під час 

підготовки пропозиції. Крім переліку найбільш поширених помилок, доцільно 

рекомендувати визначити частку кожної в загальній кількості помилок в 

порівнянні з аналогічним періодом попереднього  року.  

Інформація щодо найбільш поширених порушень з боку замовників під час 

проведення торгів. Крім переліку найбільш поширених порушень, доцільно 

http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-275e-4e05-9c49-8e592703fb6b
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-275e-4e05-9c49-8e592703fb6b
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-275e-4e05-9c49-8e592703fb6b
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-275e-4e05-9c49-8e592703fb6b
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-275e-4e05-9c49-8e592703fb6b
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-275e-4e05-9c49-8e592703fb6b
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-275e-4e05-9c49-8e592703fb6b
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-275e-4e05-9c49-8e592703fb6b
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-275e-4e05-9c49-8e592703fb6b
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-275e-4e05-9c49-8e592703fb6b
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-275e-4e05-9c49-8e592703fb6b
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-275e-4e05-9c49-8e592703fb6b
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-275e-4e05-9c49-8e592703fb6b
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=2de58d88-275e-4e05-9c49-8e592703fb6b
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рекомендувати визначити структуру, частку кожного в загальній кількості 

порушень в порівнянні з аналогічним періодом попереднього  року.  

Інформація щодо діяльності Державної аудиторської служби України. 

Було б доцільно, окрім загальної кількості складених протоколів, надати 

інформацію щодо кількості осіб притягнених до відповідальності.  

В Україні діє схвалена 24 лютого 2016 року Кабінетом Міністрів України 

Стратегія реформування системи публічних закупівель, і було б логічним 

відобразити інформацію про здійснення Заходів, виконання яких передбачене 

в 2017 році окремим розділом звіту: «Аналіз функціонування системи 

публічних закупівель 2017»  

Підсумовуючи вищевикладене, загалом можна зробити висновок, що Звіт 

Мінекономрозвитку щодо функціонування системи державних закупівель у 

2017 році  підготовлений у формі інформаційно-презентаційних матеріалів 

(без дотримання певної форми) та містить ряд недоліків, а саме:   

- надана неповна інформація, що не відображає виконання усіх 

завдань, покладених на Мінекономрозвитку, відповідно до Положення 

про нього;   

- не детальний, або і взагалі відсутній, структурно-порівняльний 

аналіз кількісних показників;  

- відсутні єдині підходи до подачі інформації та даних, які 

використовувалися.   

З огляду на все вищезазначене, вважаємо за доцільне рекомендувати 

Мінекономрозвитку розробити уніфіковану форму звіту для подання 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Рахункової 

палати, яка б містила повну інформацію з кількісними, якісними 

показниками щодо кожного із завдань покладених на Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України в сфері закупівель.   

  


