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ВСТУП
Держава є одним із основних учасників економіч�

ного процесу як споживач товарів, робіт і послуг.

Публічні закупівлі складають значну частину світових

торгових потоків, яка орієнтовно може сягати 1 трлн

євро на рік. На практиці розвинуті країни використову�

ють публічні закупівлі як один із дієвих інструментів

системи державної допомоги для забезпечення соціаль�

но�економічного розвитку та стабільного росту еконо�

міки. У середньому обсяги державних закупівель у краї�

нах становлять в рамках від 10% до 25% ВВП [1]. Про�

те величина цих закупівель не завжди свідчить про їх

ефективність, оскільки даний сектор у кожній країні має

свої корупційні складові. Від ефективності здійснення

публічних закупівель залежить успішність функціону�

вання економіки в цілому. Відповідно, актуалізується

питання подальшого розвитку системи публічних заку�
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Країни світу використовують публічні закупівлі як один із дієвих інструментів системи державної до�

помоги для забезпечення соціально�економічного розвитку та стабільного росту економіки. У роботі

визначено основні перешкоди на шляху підвищення ефективності державних в Україні, серед яких змен�

шення частки відкритих торгів на користь закупівель у одного учасника, зниження частки публічних за�

купівель у ВВП, низький рівень присутності іноземних компаній на ринку державних закупівель України,

обмежений доступ до повної статистичної інформації про публічні закупівлі та відсутність механізмів

оцінки найкращої тендерної пропозиції, що ускладнює аналіз ефективності ринку.

Удосконалено методологію підвищення ефективності державних закупівель, яка враховує якісні фак�

тори при виборі кращої пропозиції, ступінь конкуренції за видами економічної діяльності, частку соц�

іально�значущих проектів, рівень виконання замовлень. Крім того, пропонується полегшити вимоги при

виборі найкращого варіанта при ДПП та сприяти укладенню концесійних угод, сприяти відкриттю ринку

публічних закупівель в рамках асоціації з Європейським Союзом, полегшити доступ представникам

малого та середнього бізнесу до участі у тендерах та залучати інноваційні рішення у сфері публічних

закупівель. Використання такої методології дозволить оптимально використовувати державні ресур�

си та спрямовувати їх у пріоритетні напрями.

Countries all over the world use public procurement as one of the effective tools of the state aid for socio�

economic development and sustainable economic growth. The paper identifies the main obstacles to improving

the efficiency of public procurement in Ukraine. They are the reduction of the share of open bidding for

procurement from one participant, the declining share of public procurement in GDP, low presence of foreign

companies on the public market of Ukraine, restricted access to complete statistics on public procurement

and the lack of mechanisms for evaluating the best bid, which complicates the analysis of market efficiency.

The efficiency methodology of public procurement has to take into account qualitative factors, such as the

degree of competition by economic activity, the share of socially important projects, the level of orders. In

addition, the paper proposes facilitating the requirements in choosing the best option in the PPP and facilitating

the conclusion of concession agreements, promoting the market opening of public procurement within the

Association with the European Union. Such a methodology will allow using public resources optimally and

direct them into priority areas.
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півель та підвищення ефективності використання дер�

жавних коштів з метою забезпечення українського сус�

пільства якісними товарами та послугами.

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Дослідженням державних закупівель як засобу ре�

гулювання економіки займалися вітчизняні та зарубіжні

вчені як: Л.Федулова [2], О. Мельников [3], В. Міняйло

[4], Ю. Фалко [5], В. Прядко [6], Д. Батуева [7], Н.Тка�

ченко [8] та інші. Вчені розглядають питання публічних

закупівель з різних аспектів, досліджуючи проблеми

прозорості, конкурентності ринку та будували моделі

оцінки ефективності закупівель. На сьогоднішній день

у літературі слабо представлені методи оцінки ефектив�

ності державних закупівель в Україні, що вимагає гли�

бокого дослідження даного питання та перейняття до�

свіду розвинутих країн у даній сфері.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та аналіз ефективності

досягнення соціально�економічних цілей публічних за�

купівель як інструменту державної допомоги в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Прозорі, ефективні та справедливі публічні закупівлі

є двигуном економічного зростання, який створює нові

можливості для бізнесу та робочі місця для населення.

Питання ефективності державних закупівель залишаєть�

ся досить актуальною проблемою, оскільки держава

зазвичай не діє на ринку як раціональний споживач, що

орієнтований на найкращу пропозицію відношення ціни

до якості. Причиною цьому можуть бути корупційні схе�

ми, вибір звичного постачальника, який може бути не�

конкурентоспроможним на ринку чи обмеження вибо�

ру лише національних/місцевих виробників. Відповід�

но, існує необхідність введення загальних правил із за�

стосуванням прозорих та конкурентних процедур із за�

стосуванням об'єктивних критеріїв.

Необхідність змін у сфері державних закупівель

спричинені запобіганням нецільових витрат бюджетних

коштів, зниженням наслідків кризових явищ, забезпе�

ченням конкуренції на ринку публічних закупівель та по�

требами в інвестиціях. Відповідно до Закону України

"Про державну допомогу суб'єктам господарювання"

[9], публічні закупівлі входять до системи інструментів

державної допомоги національній економіці. Реаліза�

ція публічних закупівель має відбуватися в напрямі соці�

ально�економічного призначення.

Окрім економічних причин реформування системи

державних закупівель, існують і політичні передумови.

Україна після підписання Угоди про асоціацію з ЄС має

стандартизувати систему публічних закупівель відпові�

дно до європейських правил, норм та принципів. Глава

8 Угоди визначає, що на основі наближення законодав�

ства України до acquis ЄС має відбуватися поступове та

взаємне відкриття ринків публічних закупівель [10]

Впровадження законодавства має відбуватися протягом

восьми років, причому надається 3—4 роки на зближен�

ня з базовими директивами ЄС [11]. У таблиці 1 пред�

ставлені основні директиви, які регулюють ринок пуб�

лічних закупівель в Європейському Союзі.

Ці директиви застосовується у випадку, коли за�

купівлі здійснюються вище встановлених порогових меж

для сум контрактів. У протилежному випадку діють ви�

моги національних систем державних закупівель у по�

єднанні з правилами Директив ЄС [16].

На сьогоднішній день публічні закупівлі України

контролюються Антимонопольним комітетом, Рахунко�

вою палатою, Міністерством економічного розвитку та

торгівлі, Державною аудиторською службою України,

Державним казначейством України. Як показує практи�

ка, через надмірну кількість контролюючих органів зни�

жується ефективність проведення процедур публічних

закупівель. Це пов'язано, насамперед, із дублюванням

певних функцій та неузгодженими оцінками для одних і

тих самих проблем, що призводить надмірного витра�

чання ресурсів, зниження загальної оперативності ви�

рішення питань та усунення недоліків роботи [11].

Публічні закупівлі в Україні регулюються законами

"Про публічні закупівлі", "Про державний матеріальний

резерв", "Про державне оборонне замовлення", "Про

особливості здійснення закупівлі за державні кошти

послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркова�

них конвертів", "Про особливості здійснення закупівель

товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення

потреб оборони", нормами Цивільного та Господарсь�

кого кодексу України та іншими нормативно�правови�

ми актами.

У 2016 році Україна провела системну реформу тен�

дерного процесу. З 1 квітня 2016 року в Україні вступив в

дію Закон "Про публічні закупівлі" для органів централь�

ної виконавчої влади та замовників, що здійснюють

діяльність в окремих сферах господарювання, та з 1 сер�

пня 2016 року — для усіх замовників [12]. Цей Закон

зобов'язує проводити закупівельні процедури через елек�

тронну систему ProZorro. Основна ціль електронної сис�

теми державних закупівель ProZorro — це запобігання

корупції шляхом збільшення прозорості ринку та ство�

рення конкурентного середовища у сфері публічних за�

купівель для отримання найкращої пропозиції.

Система інформує усіх учасників ринку закупівель

про заплановані чи укладені договори, опубліковує спи�

сок умов та критеріїв для потенційних виконавців, надає

усі необхідні звіти щодо проведення процедур та вико�

нання укладених договорів. Відповідно до інформації,

яку надає суспільству Міністерство економічного роз�

витку та торгівлі, станом на 8 вересня 2016 року заоща�

дила понад 3,64 млрд грн. бюджетних коштів. Міністер�

ство планує заощадити до кінця року 5 млрд грн. [13],

при цьому не представляє конкретні механізми та про�

цедури оцінки ефективності державних закупівель.

Варто зазначити, що механізм закупівель характе�

ризуються низкою принципів, зазначених у статті 3 За�

кону України "Про публічні закупівлі" [12], серед них

визначають відсутність дискримінації учасників та доб�

росовісну конкуренцію між ними, максимальну еконо�

мію, ефективність, відкритість та прозорість закупівель,

об'єктивну оцінку тендерних пропозицій та запобігання

корупції. Крім принципів, зазначених у Законі, публічні

закупівлі мають діяти в рамках національної безпеки

країни та бережливого ставлення до навколишнього

середовища, стимулювати зростання національного

продукту, сприяти розвитку малого та середнього бізне�

су (МСБ), інновацій та росту зайнятості населення.

Капіталізуючи переваги цифрової революції, уряд

отримує ефективніше управління, спрощення процедур

і більш широке використання електронних засобів у

сфері державних закупівель, що зменшує ймовірність

корупційних дій. При цьому особливої уваги потребує

професійне навчання кадрів, які працюють із електрон�

ною системою публічних закупівель в Україні та удос�

коналення законодавчої системи, яка неоднозначно

тлумачить правила та принципи публічних закупівель.

У травні 2016 року Україна приєдналася до Угоди

СОТ про державні закупівлі (GPA — Agreement on

Government Procurement), що відкриває українським

компаніям ринки державних закупівель 45 країн�учас�

ниць, серед яких Канада, США, Південна Корея, Сінга�

пур, Тайвань, Японія та ін. Загальний ринок оцінюється

у 1,7 трлн доларів.

З одного боку, участь у державних закупівлях в ЄС —

це великі можливості для українського експорту, оскіль�
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ки зникає необхідність витрачати кошти на просування

товарів, налагоджувати зв'язки с партнерами за кордоном,

відкривати представництва тощо. З іншого боку, участь у

державних закупівлях за кордоном — це досить склад�

ний процес. Серед основних перешкод виділимо наступні:

— Мовні бар'єри. У деяких країнах необхідно по�

давати пропозиції на офіційній мові країни, що спричи�

нює додаткові витрати.

— Високий рівень конкуренції з національними ви�

робниками. Замовники більш схильні до вибору націо�

нальних компаній.

— Недостатня обізнаність у законодавстві та су�

довій практиці ЄС [14].

З метою підвищення потенціалу національних ви�

робників, український уряд запровадив пілотний про�

ект підтримки українських компаній, які мають намір

взяти участь у іноземних тендерах, шляхом проведення

роз'яснювальних робіт, надання інструкцій та рекомен�

дацій [15].

Відповідно до угоди GPA, іноземні компанії також

отримують доступ до ринку державних закупівель в

Україні. Враховуючи принципи Закону України "Про
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Рис. 1. Динаміка кількості учасників, які виграли тендери в Україні, 2008—2015 рр.

Джерело: побудовано автором на основі [16].

Таблиця 1. Директиви ЄС, які регулюють ринок публічних закупівель

Джерело: розроблено автором на основі [16].
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публічні закупівлі", усі учасники ринку державних заку�

півель отримують рівні права.

На рисунку 1 дає змогу проаналізувати зміну

кількості учасників, які виграли тендери в Україні про�

тягом восьми років. Найбільша кількість спостерігаєть�

ся у 2012 році, що пов'язано із проведенням Євро�2012.

У роки кризових явищ та воєнних дій кількість учасників

помітно зменшується, що насамперед пов'язано із ско�

роченням державних видатків у ці періоди.

Згідно з рисунком 1, у 2015 році більше 65 тис. учас�

ників виграли тендери (див. рисунок 1). Якщо аналізу�

вати ситуацію до приєднання України до GPA (2008—

2015 рр.), то 98—99% переможців тендерів — це вітчиз�

няні виконавці, менше 1% — іноземні учасники [16]. З

одного боку, така тенденція обумовлює підтримку на�

ціонального виробника, проте рівень конкуренції у дос�

ліджувані роки залишався на досить низькому рівні (див.

рис. 2).

Станом на 9 вересня 2016 року відсутня статистика

для аналізу впливу відкриття національних ринків дер�

жавних закупівель України іноземним виробникам. Про�

те очікується, що участь іноземних компаній може при�

звести до зростання конкуренції на ринку публічних

закупівель в Україні та знизить ціни. При цьому іноземні

компанії будуть користуватися послугами місцевих суб�

підрядників, а місцеві компанії — переймати досвід та

технології [11].

Ефективна система державних закупівель характе�

ризується оперативною роботою, мінімальною бюрок�

ратією та витратами на утримання системи. При цьому

система має забезпечуючи придбання продукції з най�

кращим співвідношенням ціни та якості. Відповідно до

Закону України "Про публічні закупівлі", процедури дер�

жавних закупівель здійснюються в наступних формах:

— відкриті торги;

— конкурентний діалог;

— переговорна процедура закупівлі [12].

Згідно з даними Державної служби статистики ста�

ном на 09.09.2016 р., за перший квартал 2016 року

більше половини процедур проводилися шляхом пере�

говорних процедур закупівлі (58,34%) [17]. Важливо

зазначити, що відповідно до розділу VI статті 35 та пун�

ктам 1, 2 Закону України "Про публічні закупівлі" дана

процедура використовується замовником лише як ви�

няток, і відповідно до якої замовник укладає договір

про закупівлю з учасником після проведення перего�

ворів з одним або кількома учасниками [12].

Структуру публічних закупівель більш детально роз�

глянемо на рисунок 2.

Протягом 2011—2016 рр. рівень використання не�

конкурентних процедур суттєво зростає. Рисунок 2 по�

казує, що частка відкритих торгів зменшилася майже

вдвічі у період з 2011 по 2016 роки. При цьому спостер�

ігається зростання закупівлі у одного учасника: 13,57%

у 2011 році та 47,60% у 2014 роках.

У 2015—2016 рр. з'являється нова назва "перего�

ворна процедура закупівлі", відповідно до якої винят�

кові закупівлі держава збільшила за два роки: з 42,56%

у 2015 році до 58,34% у 2016 році. Частково відсутність

конкуренції зумовлена необхідністю закупівель кому�

нальних послуг у монополістів. Проте спостерігаємо

суттєве зниження конкурентності на українському рин�

ку державних закупівель, що має негативний вплив на

ринок публічних закупівель в Україні.
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 0,719964252 0,534463762 0,46564446 0,429943589 0,477553451 0,33526617
 0,001720711 0,000550891 0,000212118 8,47013E-05 0,000110779 0,000224458

  0,140618122 0,090269055 0,088907744 0,092375193 0,095491304 0,078784931

  0,002040844 0,001553514 0,001257557 0,001558503 0,001232414 0,002319404
    /

  *
0,135656071 0,373162777 0,44396297 0,475987193 0,425612053 0,583405035

2011 2012 2013 2014 2015 2016**

Рис. 2. Структура державних закупівель в Україні (дані станом на 9.09.2016)
Примітки:

* з 2015 року заміна закупівлі в одного учасника на переговорну процедуру закупівлі.

** дані за 1 квартал 2016 року.

Джерело: розроблено автором на основі [16].
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Рисунок 3 дозволяє дослідити частку публічних за�

купівель у валовому внутрішньому продукту в Україні,

яка розраховувалася відношенням фактичних видатків

за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт

і послуг до ВВП.

За кордоном у середньому обсяги державних за�

купівель становлять в рамках від 10% до 25% ВВП.

Як бачимо, через військові події в Україні, держава

намагається зменшити споживання, що відображаєть�

ся на кількості державних закупівель — 3,13% та

4,03% у 2014—2015 роках, що у грошовому вира�

женні становить 50 млрд та 80 млрд грн. відповідно.

Перед проведенням Євро�2012 державні закупівлі

сягнули майже 14% від ВВП, проте грошове виражен�

ня державних закупівель не завжди свідчить про їх

ефективність.

Тендери можуть бути обраними за допомогою ціно�

вого критерію або комбінацією кількісних та якісних

характеристик. Наприклад, в ЄС оцінка за комбінова�

ними критеріями проходить у 70% контрактів. Критерій

найнижчої ціни може бути використаний у невеликих

контрактах [18].

Існують формули, які розраховують економію бюд�

жетних коштів та ефективність:

0 1Economy P P (1);

0 1 0Efficiency (P P ) / P *100% (2),

Де Economy — економія бюджетних коштів;

Efficiency — ефективність бюджетних коштів;

0P  — початкова ціна контракту;

1P  — кінцева ціна контракту [19].

Використання показника економії державних вит�

рат лише фрагментами характеризує результат, який

може бути досить необ'єктивним через суперечливість

визначення початкової ціни контракту. Важливо, щоб

переможця обирали не лише за найнижчою запропоно�

ваною ціною, а за загальною економічною ефективні�

стю пропозиції. Така оцінка може бути використана

лише для оперативного аналізу, оскільки не враховуєть�

ся конкуренція, рівень виконання замовлень, дотриман�

ня чинного законодавства тощо. Відповідно виникає не�

обхідність використовувати комплексний індикатор,

який враховуватиме прямі та непрямі економічні ефек�

ти [20].

У таблиці 2 проаналізовано

декілька підходів до оцінки ефек�

тивності державних закупівель.

У таблиці представлено різні

підходи до оцінки ефективності

державних закупівель. Узагаль�

нюючи найкращий досвід авторів

з таблиці 2, система оцінювання

ефективності публічних закупі�

вель в Україні має включати в

себе:

— аналіз зацікавленості по�

тенційних виконавців проекту;

— аналіз кількості соціально�

значущих проектів у загальній

кількості публічних закупівель;

— аналіз потенційних вико�

навців контрактів (кваліфікація і досвід персоналу, умо�

ви праці, дисципліна виконання контрактів тощо);

— аналіз витрат на обслуговування контракту

(трансакційні витрати, терміни виконання, витрати за

використання, технічне обслуговування, гарантії якості,

утилізацію, екологічні показники тощо).

ВИСНОВКИ
Публічні закупівлі є одним з важливих елементів

системи державної допомоги, що може суттєво вплива�

ти на ринок. У розвинутих країнах частка публічних за�

купівель в середньому складає від 10% до 25%, тому

це вагомий інструмент для сприяння соціально�еконо�

мічному розвитку країни, тому ефективність публічних

закупівель — це першочергове завдання для урядів

країн.

Україна робить рішучі кроки у реформуванні систе�

ми публічних закупівель. Підписання Асоціації з ЄС,

прийняття нового закону "Про публічні закупівлі", впро�

вадження електронної системи ProZorro, взаємне від�

криття ринків державних закупівель у рамках GPA має

дати новий поштовх для підвищення прозорості, конку�

ренції на ринку та отримання найкращих умов для

здійснення закупівель.

З іншого боку, на сьогоднішній день існує досить

багато перешкод на шляху ефективних публічних заку�

півель в Україні:

1. Зменшення частки відкритих торгів на користь

закупівель у одного учасника, що суттєво знижує кон�

куренцію на українському ринку.

2. Досить низький рівень присутності іноземних

компаній на ринку державних закупівель України. Роз�

глядаючи з позиції протекціонізму, підтримка національ�

ного виробника та утворення робочих місць — це пози�

тивний ефект для економіки. З іншої сторони, при ве�

ликій частці закупівель у одного учасника на ринку прак�

тично не розвинута конкуренція, тому ефективність та�

ких закупівель ставиться під сумнів. Відкритість ринків

публічних закупівель для іноземних компаній спричи�

нить зростання якості товарів, робіт та послуг при більш

низькій ціні.

3. Обмежений доступ до повної статистичної інфор�

мації про публічні закупівлі та відсутність механізмів

оцінки найкращої тендерної пропозиції, що ускладнює

аналіз ефективності ринку.
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Рис. 3. Динаміка частки державних закупівель у ВВП 2008—2015 рр.

Джерело: розроблено автором на основі [16].
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4. Зниження частки публічних закупівель у ВВП, що

пов'язано із економічним спадом в країні.

Для виправлення ситуації на ринку публічних заку�

півель автором рекомендується:

1. Розробити та представити у вільному доступі ме�

ханізми вибору найкращих пропозицій для різних про�

цедур. Крім ціни, серед критерії має бути ряд якісних

факторів при виборі кращої пропозиції.

2. Для загальної оцінки ефективності публічних за�

купівель враховувати ступінь конкуренції за видами еко�

номічної діяльності, частку соціально�значущих про�

ектів та рівень виконання замовлень.

3. Полегшити вимоги при виборі найкращого ва�

ріанта при ДПП та сприяти укладенню концесійних угод.

4. Сприяти відкриттю ринку публічних закупівель в

рамках асоціації з ЄС, полегшити доступ представникам

МСБ до участі у тендерах, залучати інноваційні рішення

у сфері публічних закупівель.
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