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Сучасний світовий порядок характеризується прагненням держав до 

інтеграції, насамперед економічної. Інтеграція, як засіб розвʼязання великих 

соціальних завдань, недоступних окремій держави, є неоднозначним, складним, і 

багатоплановим процесом. Незалежно від учасників інтеграційного проекту, 

їхньої кількості та економічного потенціалу, регіону й інших вихідних даних, 

реалізація такого інтеграційного проекту нерідко зіштовхується з безліччю 

складнощів і проблем, зокрема в економічній та політичній сферах. Багато із 

зазначених проблем можна вирішити за рахунок оптимального правового 

регулювання. 

Питання державних закупівель у ЄС викликає особливий суспільний 

інтерес, оскільки ця група відносин охоплює діяльність як приватних суб`єктів 

господарювання  , так і державних органів та підприємств. Державні закупівлі є 

тим спільним кордоном, на якому відбувається реалізація ринкового механізму та 

виявляється весь спектр взаємних відносин приватного й державного секторів 

економіки, що так чи інакше впливає на хід розвитку економіки держави. 

Серед найважливіших проблем сучасного економічного розвитку України 

чільне місце посідає розвʼязання проблем підвищення ефективності використання 

державних фінансових ресурсів для забезпечення сталого економічного 

зростання національної економіки. Одним із засобів державного регулювання 

економіки є функціонування системи державних закупівель. Державним 

закупівлям відводиться роль перспективного та важливого макроекономічного 

регулятора, за допомогою якого можливе формування повноцінного 

конкурентного середовища, здійснення стабілізаційної політики у країні тощо. 
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Дослідивши законодавчі визначення та розглянувши доктринальні підходи 

науковців, з`ясовано, що вчені вкладають різне значення в термін «державні 

закупівлі». Проведений аналіз міждисциплінарного за своєю природою поняття 

«державних закупівель» надав нам можливість запропонувати його авторське 

визначення. На нашу думку, державні (публічні) закупівлі – це процес замовлення 

державними органами або органами місцевого самоврядування товарів (робіт, 

послуг), необхідних для їхнього повного й ефективного функціонування, за 

оголошеними умовами конкурсу, що передбачають виконання всіх поставлених 

замовниками умов для учасників торгів у межах добросовісної конкуренції для 

забезпечення потреб держави та територіальної громади.  

Удосконалено визначення поняття електронних публічних закупівель, що 

міститься в Законі України «Про публічні закупівлі», як процес замовлення, що 

здійснюється за допомогою електронної системи закупівель державними 

органами або органами місцевого самоврядування, товарів (робіт, послуг), 

необхідних для їхнього повного й ефективного функціонування, за оголошеними 

умовами конкурсу, що передбачають виконання всіх поставлених замовниками 

умов для учасників торгів у межах добросовісної конкуренції для забезпечення 

потреб держави та територіальної громади. 

Встановлено, що з моменту свого створення європейське право в галузі 

державних закупівель постійно розвивалося. Якийсь час від заснування 

Європейського економічного співтовариства державні закупівлі (зокрема, 

закупівлі послуг) не були об’єктом самостійного правового регулювання на рівні 

Європейських співтовариств. Надалі відкриття ринку державних закупівель 

послуг для транскордонної конкуренції в межах внутрішнього ринку 

Європейського Союзу (ЄС, Євросоюз) сприяло розвитку транскордонної 

конкуренції. Це виражалося, зокрема, у тому, що був спрощений порядок участі 

постачальників з інших держав – членів ЄС. Зазначені заходи дозволили знизити 

ціни за державними контрактами, а також сприяли поліпшенню якості послуг.  
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З’ясовано, що регулювання державних закупівель і, зокрема, державних 

допорогових закупівель у ЄС розглядається як засіб, який сприяє розвитку 

європейської інтеграції. 

Доведено, що у процесі свого розвитку правове регулювання державних 

закупівель у ЄС досягло певних результатів, зокрема, було вжито заходів, які 

сприяють підвищенню прозорості та справедливості проведення державних 

закупівель. Проте правове регулювання державних закупівель послуг у 

Європейському Союзі ще далеке від досконалості. Нині на рівні ЄС здійснюється 

удосконалення положень директив задля спрощення чинного правового 

регулювання, а також із метою сприяння застосуванню електронних процедур.  

Обгрунтовано, що перехід до проведення електронних державних закупівель 

є частиною  запровадження електронного врядування та має особливе значення у 

зв`язку з тенденцією  всеохоплюючої «діджиталізації» як національних так  

міжнародних економічних відносин. 

Встановлено, що положення Закону України «Про державні закупівлі» 

певною мірою обмежує функціонал процедури оскарження процедур закупівлі в 

Антимонопольному комітеті України (АМКУ). Ідеться, насамперед, про 

порушення щодо складання тендерної документації, недотримання термінів у 

межах процедури закупівлі та застосування дискримінаційних вимог до 

учасників. Це призводить до виникнення правової невизначеності щодо низки 

принципових питань у закупівлях. З огляду на зазначене вище пропонуємо 

розробку на рівні АМКУ Правил розгляду справ про порушення 

антимонопольного законодавства України у сфері публічних закупівель, у яких 

встановлювалися б конкретні терміни, максимально чіткі критерії прийняття 

заяви до розгляду органами комітету та терміни розгляду. 

Обґрунтовано необхідність більш чіткої регламентації процедур 

громадського контролю за процедурами державних закупівель. З метою 

скорочення масштабів поширеності недобросовісної поведінки учасників 

закупівель  пропонується інституціоналізувати перелік осiб, якi здiйснюють 

безпосередній контроль державних закупівель, а також наділити Міністерство 
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юстиції України повноваженнями з акредитації таких осіб і державного контролю 

діяльності некомерційних організацій. З позицій активізації громадянського 

суспільства доцільно наділити осіб, які здійснюють громадський контроль у сфері 

державних закупівель, повними повноваженнями суб’єктів громадського 

контролю, що дозволить знизити масштаби поширення в системі державних 

закупівель неефективних неформальних інститутів, насамперед корупції. 

Розроблено та запропоновано заходи  для подолання корупційних проявів у 

сфері державних закупівель в Україні.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані й аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки та 

пропозиції можуть бути використані в науково-дослідній сфері – для подальшого 

теоретичного розроблення питань правового регулювання електронних 

державних закупівель у ЄС та Україні; правозастосовній діяльності – щодо 

вдосконалення правового регулювання електронних державних закупівель у ЄС 

та Україні; навчальному процесі – під час розроблення та викладання навчальних 

дисциплін, при підготовці відповідних підручників, навчальних посібників, 

конспектів лекцій тощо. 

Ключові слова: державні закупівлі, право ЄС, електронна система, 

електронні публічні закупівлі, принципи, процедури, система закупівель, 

допорогові державні закупівлі, гармонізація законодавства.  
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ABSTRACT 

Ponomarenko M. Legal regulation of electronic public procurement in the 

European Union. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The current world order is characterized by the desire of states to integrate, above 

all, economic. Integration, as a means of solving large social problems inaccessible to a 

single state, is an ambiguous, complex and multifaceted process. Regardless of the 

participants in the integration project, their number and economic potential, the region 

and other baseline data, the implementation of such an integration project often faces 

many difficulties and problems, including in the economic and political spheres. Many 

of these problems can be addressed through optimal legal regulation. 

Public procurement issues in the EU are of particular public interest as this group 

of relationships involves the activities of both private businesses and public authorities 

and businesses. Public procurement is the common border at which the realization of 

the market mechanism takes place and the whole spectrum of mutual relations between 

the private and public sectors of the economy is revealed, which in one way or another 

influences the course of development of the state economy. 

Among the most important problems of modern economic development of 

Ukraine, the leading place is solving problems of increasing the efficiency of use of 

public financial resources to ensure sustainable economic growth of the national 

economy. One of the means of state regulation of the economy is the functioning of the 

public procurement system. Public procurement is given the role of a promising and 

important macroeconomic regulator, through which it is possible to form a complete 

competitive environment, implement a stabilization policy in the country and so on. 

Examining the legal definitions and examining the doctrinal approaches of 

scholars, we find that the latter attach different meanings to the term "public 

procurement". The analysis of the interdisciplinary concept of "public procurement" by 

nature gave us the opportunity to propose its author’s definition. According to the 

author, public (public) procurement is the process of ordering goods (works, services) 

by state or local self-government bodies necessary for their full and effective 

functioning, according to the announced tender conditions, which envisage fulfillment 
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of all the conditions set by the customers for the bidders fair competition to meet the 

needs of the state and the territorial community. 

The concept of electronic public procurement, which is defined in the Law of 

Ukraine "On Public Procurement", as a process of ordering state (or local) bodies of 

goods (works, services) necessary for their full and effective functioning under the 

announced conditions of competition, providing for the fulfillment of all set, has been 

improved. the contracting authorities of the conditions for bidders in fair competition to 

meet the needs of the state and the territorial community; 

It has been established that since its inception, European public procurement law 

has evolved steadily. For some time since the founding of the European Economic 

Community, public procurement (including the procurement of services) has not been 

subject to autonomous regulation at European Community level. Further opening up of 

the public procurement market for cross-border competition within the European 

Union’s internal market facilitated the development of cross-border competition, which 

was reflected in the simplified procedure for the participation of suppliers from other 

EU Member States. This helped to reduce prices under government contracts and also 

improved the quality of services. 

It has been proved that in the course of its development the legal regulation of 

public procurement in the EU has achieved the following results: measures have been 

taken to promote transparency and fairness of public procurement. However, the legal 

regulation of public procurement of services has not yet been perfected in the European 

Union. At this time, improvements are being made at EU level to the provisions of the 

Directives in order to simplify existing legal regulation and to facilitate the application 

of electronic procedures. 

It has been established that the regulation of public procurement and, in particular, 

of public procurement in the EU is considered as a means of facilitating the development 

of European integration. It can be noted that in the course of its development, legal 

regulation of public procurement in the EU has achieved the following results: measures 

have been taken to promote transparency and fairness of public procurement. However, 

legal regulation of public procurement in the EU is currently undergoing reform as full 
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implementation of sustainability aspects, including environmental, social and 

innovation criteria in public procurement, has not yet taken place. 

It is established that the provision of the Law of Ukraine “On Public 

Procurement” to some extent limits the functionality of the procedure for appealing the 

procurement procedures at the AMCU. First of all, we are talking about violations 

regarding the preparation of tender documents, non-compliance with the deadlines in 

the procurement procedure and the application of discriminatory requirements to 

bidders. This leads to legal uncertainty about a number of fundamental procurement 

issues. Therefore, we propose to develop at the AMCU Rules for the consideration of 

cases of violation of antitrust law of Ukraine in the field of public procurement, which 

would set specific terms, the most clear criteria for acceptance of the application for 

consideration by the bodies of the Committee and the terms of consideration. 

The need for clearer regulation of public control procedures for public 

procurement procedures is justified. In order to reduce the prevalence of fraudulent 

behavior of procurement participants, it is proposed to institutionalize the list of persons 

exercising direct control of public procurement, as well as to give the Ministry of Justice 

of Ukraine the powers to accredit such entities and state control of non-profit 

organizations. From the point of view of civil society revitalization, it is advisable to 

empower public control entities in the field of public procurement, with full powers of 

public control entities, which will reduce the scope of inefficient informal institutions 

in the public procurement system, first and foremost. 

Measures have been developed and proposed to counteract corruption in public 

procurement in Ukraine. 

The practical significance of the obtained results is that the theoretical statements, 

conclusions and proposals formulated and substantiated in the dissertation can be used 

in the research field – for further theoretical development of the issues of legal 

regulation of electronic public procurement in the EU and Ukraine; enforcement 

activities – to improve the legal regulation of electronic public procurement in the EU 

and Ukraine; educational process – during the development and teaching of disciplines, 

the preparation of relevant textbooks, manuals, lecture notes. 
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Key words: public procurement, EU law, electronic system, electronic public 

procurement, principles, procedures, procurement system, on-going public 

procurement, harmonization of legislation. 

 



12 

ЗМІСТ 

 

ЗМІСТ ....................................................................................................................... 12 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ...................................................................... 13 

ВСТУП ...................................................................................................................... 14 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ................................................... 26 

1.1. Нормативні та теоретичні підходи до поняття «державні закупівлі» ............ 26 

1.2. Джерела та механізм міжнародно-правового регулювання державних 

закупівель ................................................................................................................. 58 

1.3. Історичні етапи становлення державних закупівель ....................................... 85 

Висновки до розділу 1 ........................................................................................... 101 

РОЗДІЛ 2  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 

ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У ЄС ..................................................................... 104 

2.1. Загальні положення та джерела правового регулювання електронних 

державних закупівель у ЄС ................................................................................... 104 

2.2. Методи правового регулювання допорогових державних закупівель у ЄС 124 

2.3. Судова практика ЄС у сфері державних закупівель ..................................... 136 

Висновки до розділу 2 ........................................................................................... 150 

РОЗДІЛ 3 ЕЛЕКТРОННІ ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ: ....................... 153 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ....................................... 153 

3.1. Історичні етапи розвитку інституту державних закупівель в Україні ......... 153 

3.2. Стан наближення законодавства України до права ЄС у сфері державних 

закупівель та динаміка гармонізації електронних державних закупівель .......... 195 

Висновки до розділу 3 ........................................................................................... 220 

ВИСНОВКИ ........................................................................................................... 225 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................... 233 

ДОДАТОК .............................................................................................................. 263 

 

 



13 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АМКУ – Антимонопольний комітет України 

ВВП – валовий внутрішній продукт 

ГАТТ – Генеральна угода з тарифів та торгівлі  
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державами-членами, з іншої сторони 
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ВСТУП  

Обґрунтування вибору теми дослідження. Активне використання переваг 

мережевої економіки (базується на технологічному укладі, де панівні позиції 

займають комп’ютерні й інформаційні технології), що спостерігається в Україні 

останнім часом, і, як наслідок, – збільшення обсягу інвестицій призводять до 

швидкого розвитку систем електронної торгівлі, функціональні можливості яких 

постійно розширюються та ускладнюються. Мережева економіка стає певною 

складовою інформаційної економіки і пов’язана з появою нових інформаційних 

ресурсів, що поширюються в усіх сферах діяльності та функціонують у режимі 

онлайн. 

При характеристиці змін в економічних системах під впливом мережевих 

технологій часто ототожнюють поняття електронного бізнесу (e-business) й 

електронної комерції (e-commerce). Слід підкреслити, що електронна торгівля в 

Україні є принципово новим способом взаємодії ділових партнерів: 

постачальників, клієнтів і співробітників. А ще виразніше це проявляється в 

міжнародних відносинах. Більшість компаній в Україні вже займаються 

електронною торгівлею в інтернеті, оскільки прямий продаж своєї продукції є 

найпривабливішим напрямом застосування інтернет-технологій. 

Використання інтернет-технологій у розвитку електронної торгівлі вносить 

суттєві корективи в організацію економічних відносин, наслідком чого є вихід на 

новий етап розвитку економіки. Сферою поширення електронної комерції є і 

галузь державних закупівель, у якій не лише державні, а й приватні організації за 

допомогою електронних інструментів здійснюють закупівлі. Так, суспільні 

відносини постійно перебувають у певному розвитку, що обумовлює створення 

абсолютно нових правовідносин, зокрема й у сфері державних закупівель. У 

провідних країнах світу система електронних державних закупівель уже 

порівняно успішно функціонує із 2000-х рр. Після подолання наслідків 

всесвітньої «кризи доткомів» (тривала впродовж 1995–2000 рр. і була пов’язана з 

надмірними інвестиціями в інтернет-економіку, які не могли бути підтверджені 
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відповідним зростанням споживання чистих інтернет-продуктів) відбувається 

новий виток розвитку електронної торгівлі, з підвищеними вимогами до 

ліквідності інтернет-проектів.  

Здобуття Україною незалежності й ухвалення Конституції не тільки 

засвідчило приєднання нашої держави до загальновизнаних демократичних 

цінностей, а й детермінувало процеси інтеграції та адаптації європейських 

цінностей і принципів у національну правову систему. З підписанням та 

ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та 

їхніми державами-членами, з іншої сторони (УА), Україна взяла на себе 

зобов’язання щодо гармонізації вітчизняного законодавства про державні 

закупівлі з вимогами договорів ЄС та детальними положеннями директив ЄС про 

держзакупівлі відповідно до гл. 8 розд. IV та дод. XXI УА. Наразі реформа 

системи державних закупівель у значній мірі обумовлена взятими Україною 

зобов’язаннями перед ЄС. Зауважимо, що із 2016 р. наша держава почала 

здійснювати перехід до побудови і повноцінного функціонування системи 

електронних державних закупівель. Важливим у зазначеному напрямі стало 

реформування тендерного процесу, а саме проведення процесу закупівель в 

електронній формі. Це стало можливим завдяки впровадженню та використанню 

спеціальної онлайн-системи під назвою «ProZorro», діяльність якої, незважаючи 

на значні переваги, потребує удосконалення, зокрема і на основі практичного 

досвіду ЄС у досліджуваній сфері.  

Слід підкреслити, що питання правового забезпечення європейської 

інтеграції України вже ставало предметом дослідження українських фахівців у 

галузі конституційного, адміністративного, господарського та інших галузей 

права, що тісно пов’язано з тенденціями інтернаціоналізації галузей права та 

конституціоналізації міжнародного права. Водночас, з огляду на принцип 

наукового плюралізму, усе ж таки потрібно визначити низку аспектів, що 

актуалізують дослідження нормативно-правового забезпечення системи 
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державних закупівель України в контексті євроінтеграції та надання пропозицій 

із його подальшого удосконалення. По-перше, необхідно наголосити, що 

дослідження теоретичних та прикладних аспектів асоціації України з ЄС 

розкриваються як у збагаченні законодавства у сфері державних закупівель 

новими нормами, принципами та цінностями, так і в подальшому втіленні 

законодавчих настанов у правотворчій, правотлумачній та правозастосовній 

юридичній діяльності; по-друге, попередні наукові дослідження ґрунтувалися 

переважно на Угоді про партнерство та співробітництво 1994 р. (УПС), оскільки 

здійснювалися до підписання і набуття чинності Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС (наприклад, дисертаційне дослідження І. Влялько «Правове 

регулювання державних закупівель в ЄС», 2009 р.); по-третє, на нашу думку, 

подальша динаміка відносин асоціації України та ЄС має бути узгоджена із 

пріоритетами внутрішнього процесу реформування сфери державних закупівель 

в Україні.  

Отже, з огляду на зазначене вище, процес наближення правопорядку 

України до acquis потребує формування універсального концептуального 

підґрунтя, що надасть можливість поєднати пріоритети внутрішнього процесу 

реформування сфери державних закупівель в Україні, які визначаються пошуком 

власної національної моделі побудови системи державних закупівель, і водночас 

забезпечити подальшу еволюцію відносин України та ЄС у сфері європейської 

інтеграції, що і зумовлює актуальність представленого дослідження. 

Теоретичну та практичну основу дослідження формують праці як 

вітчизняних учених, так і зарубіжних науковців, які висвітлювали різні аспекти 

досліджуваної тематики. Загальні питання регулювання державних закупівель, 

зокрема й електронних, неодноразово ставали предметом наукових досліджень 

таких вітчизняних науковців, як: І. Влялько, О. Міняйло, К. Водоласкова, 

О. Юдіцький, О. Критенко, А. Олефір, М. Письменна, Н. Селіванова, 

А. Сошников, Л. Акімова, М. Галущак, О. Іванова, І. Лопушинський, 

З. Максименко, Д. Мартинович, Р. Михайлик, М. Остап’юк, М. Бублій, 
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К. Починок, О. Шатковський, Г. Файвеш, О. Турченко, Я. Петруненко, 

О. Підмогильний, Л. Пісмаченко, Г. Харченко, А. Чернєй, а також зарубіжних 

науковців, серед яких: Н. Дімітрі, Г. Піга, Дж. Спаньоло, С. Ероусміт, С. Трумер, 

М. Голден, K. Бовіс, М. Хеблі, Дж. Роккол, Я. Бенклер, М. Хансен, Дж. Едлер, Б. 

Хоукман, Ф. Гарсія, М. Крафт, Д. Морган, П. Олівер, С. Вільямс, Р. Сімандер та 

ін. Проте постійні зміни у сфері державних закупівель та активні дії уряду 

України в напрямі інтеграції з Європейським Союзом спонукають до нового 

аналізу й оцінки нормативно-правового забезпечення системи закупівель. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційне дослідження здійснено відповідно до планових тем наукових 

досліджень кафедри порівняльного і європейського права, згідно з науковою 

темою Інституту міжнародних відносин «Асоціація як новий формат відносин 

України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та 

інформаційний аспекти» (№ 16БФ048-01), що є невід’ємною складовою 

Комплексної наукової програми Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Метою роботи є вироблення комплексного підходу вирішення парадигми 

правового регулювання електронних державних закупівель у ЄС та впровадження 

зазначених практик в Україні, надання науково обґрунтованих пропозицій з 

удосконалення законодавства в цій сфері. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації передбачено розв’язання 

таких завдань: 

 охарактеризувати й узагальнити нормативні та теоретичні підходи до 

поняття «державні закупівлі»; 

 визначити джерела та механізм міжнародно-правового регулювання 

державних закупівель, в тому числі електронних; 

 виявити й описати основні історичні етапи становлення державних 

закупівель та визначити тенденції розвитку електронних державних закупівель; 
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 дослідити загальні положення та джерела правового регулювання 

електронних державних закупівель у ЄС; 

 розглянути методи правового регулювання допорогових державних 

закупівель у Євросоюзі; 

 узагальнити судову практику ЄС у сфері державних закупівель; 

 визначити історичні етапи розвитку інституту державних закупівель в 

Україні; 

 дослідити стан наближення законодавства України до права ЄС у сфері 

державних закупівель та динаміку гармонізації електронних державних 

закупівель.  

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у сфері 

правового регулювання електронних державних закупівель у ЄС та Україні. 

Предметом дослідження є система міжнародно-правових актів, серед яких 

міжнародні договори, акти органів міжнародних організацій, практика судових 

органів країн ЄС, Угода про асоціацію між Україною та ЄС і масив національного 

законодавства України.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових і спеціально-наукових методів, що 

забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. Діалектичний метод 

дав змогу розглянути правове регулювання електронних державних закупівель 

у ЄС та Україні й інші, пов’язані з ним соціально-правові явища в контексті 

їхнього розвитку та кореляції. Оперування інструментарієм формально-

логічного методу (аналіз, синтез, дедукція, індукція тощо) дозволило 

сформувати понятійно-категоріальний апарат роботи (розд. 1–3), проаналізувати 

існуючі доктринальні підходи (підрозд. 1.1, 2.1–2.2, 3.3) й обґрунтувати 

авторську позицію з дискусійних питань проблематики дослідження 

(підрозд. 1.2, 2.3, 3.2–3.3), а також сформулювати висновки. Порівняльно-

правовий метод застосовувався при з’ясуванні особливостей міжнародно-

правового регулювання державних закупівель та при характеристиці основних 
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законодавчих підходів до правового регулювання допорогових державних 

закупівель й особливостей функціонування системи електронних державних 

закупівель у ЄС (підрозд. 2.2–2.3). Історико-правовий метод дав змогу здійснити 

періодизацію процесів становлення державних закупівель та дозволив 

виокремити етапи розвитку інституту державних закупівель в Україні 

(підрозд. 1.3, 3.1). Системно-функціональний метод застосовувався при 

формуванні структури роботи та характеристиці нормативно-правового 

закріплення електронних державних закупівель в Україні (підрозд. 3.2). 

Крім усталених наукових методів, при дослідженні правового 

регулювання електронних державних закупівель у ЄС та Україні 

використовувалися й інші сучасні методологічні підходи. Феноменологічний 

підхід сприяв з’ясуванню того, що процес реформування системи державних 

закупівель є явищем, опосередкованим свідомістю її суб’єктів, їхнім розумінням 

і сприйняттям основ колективного співіснування, що вимагають чіткого 

визначення та дієвого впровадження правових засад для підтримки 

функціонування системи державних закупівель (підрозд. 3.3). Антропологічний 

підхід дозволив дослідити процес формування та розвитку асоціативних 

відносин між Україною та ЄС через призму людиноцентристського виміру, у 

контексті забезпечення безперешкодної реалізації прав і свобод, визначених на 

конституційному рівні та закріплених в Угоді про асоціацію (розд. 1–3). За 

допомогою герменевтичного підходу досліджено правову природу 

конституціоналізації, що розкривається в забезпеченні перманентного 

«кругообігу» правової матерії і, відповідно, різновекторності реформаційного 

процесу, що проявляється як у збагаченні законодавства у сфері державних 

закупівель новими нормами, принципами і цінностями, так і в подальшому 

втіленні законодавчих настанов у правотворчій, правотлумачній та 

правозастосовній юридичній діяльності (підрозд. 3.2). 

Наукова новизна отриманих результатів аргументується тим, що 

дисертація є першим дослідженням, яке удосконалює та модернізує вивчення 
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правового регулювання електронних державних закупівель у ЄС та Україні після 

підписання Угоди про асоціацію між Україною, Європейським Союзом та його 

державами-членами. Внаслідок проведеного аналізу сформовано низку 

висновків, рекомендацій і пропозицій, відмінних від раніше одержаних 

результатів, зокрема: 

уперше: 

– проведено комплексне дослідження міжнародно-правових актів та актів 

національного законодавства щодо регулювання електронних державних 

закупівель у ЄС та Україні; 

– проведено комплексний порівняльний аналіз національних механізмів 

регулювання електронних закупівель; 

– запропоновано визначення поняття електронних публічних закупівель як 

процесу замовлення, що здійснюється за допомогою електронної системи 

закупівель державними органами або органами місцевого самоврядування, 

товарів (робіт, послуг), необхідних для їхнього повного й ефективного 

функціонування, за оголошеними умовами конкурсу, які передбачають 

виконання всіх поставлених замовниками умов для учасників торгів у межах 

добросовісної конкуренції для забезпечення потреб держави та територіальної 

громади; 

– встановлено, що регулювання державних закупівель і, зокрема, 

державних допорогових закупівель у ЄС розглядається як засіб, що сприяє 

розвитку європейської інтеграції. Слід зауважити, що у процесі свого розвитку 

правове регулювання державних допорогових закупівель у ЄС досягло певних 

результатів, зокрема, було вжито заходів, що сприяють підвищенню прозорості, 

справедливості проведення державних допорогових закупівель. Проте правове 

регулювання державних допорогових закупівель у ЄС на зазначеному етапі 

перебуває на стадії реформування, оскільки повного запровадження аспектів 
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стійкості, зокрема екологічних, соціальних та інноваційних критеріїв у сфері 

державних закупівель ще не відбулося; 

– визначено, що електронні державні закупівлі в ЄС розглядаються як 

складова електронного врядування та базуються на принципах вільного 

переміщення товарів, свободи заснування та свободи надання послуги, 

рівноправного ставлення, недискримінації, взаємного визнання, пропорційності 

та прозорості; 

– визначено, що в ЄС, поряд з основними критеріями присудження 

державного контракту ( якість, ціна, відповідність технічним умовам закупівлі), 

закріплена можливість запровадження екологічних, соціальних, інноваційних 

критеріїв, на розсуд замовника закупівель; 

– виокремлено чотири основних етапи становлення нормативно-правового 

забезпечення системи електронних державних закупівель в Україні та ЄС. 

Перший етап – створення системи державних закупівель; другий етап містив 

реальне відображення принципів функціонування ринкової економіки; на 

третьому етапі розвитку відбулися зміни з наближення нормативно-правового 

забезпечення системи державних закупівель до норм міжнародного права та 

положень СОТ; четвертий етап характеризується запровадженням системи 

державних закупівель, що повністю відбуваються тільки через систему 

електронних торгів на авторизованих майданчиках; 

– визначено фактори видозміни еволюції на черговий етап інституційної 

трансформації системи державних закупівель України, що ознаменувався 

формуванням контрактної системи, яка агрегує всі етапи закупівель (планування, 

проведення торгів, підписання та забезпечення виконання договору, експертиза 

якості поставлених товарів), і забезпечує разом із розширенням електронних 

форм закупівель і цифровізацією документообігу інституційні перетворення 

системи державних закупівель, підвищення транспарентності й ефективності 

способів закупівель; 
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– сформульовано пропозиції системи удосконалення порядку громадського 

контролю за процедурами державних закупівель. З метою скорочення масштабів 

поширеності недобросовісної поведінки учасників закупівель запропоновано 

інституціоналізувати перелік осiб, якi здійснюють безпосередній контроль 

державних закупівель, а також наділити Міністерство юстиції України 

повноваженнями з акредитації таких осіб і державного контролю діяльності 

некомерційних організацій; надати особам, що здійснюють громадський контроль 

у сфері державних закупівель, повні повноваження суб’єктів громадського 

контролю, що дозволить знизити масштаби поширення в системі державних 

закупівель неефективних неформальних інститутів, насамперед корупції. 

Удосконалено: 

– положення, що державне замовлення – це діяльність держави й органів 

місцевого самоврядування із задоволення державних потреб (потреб 

територіальної громади), що виникають у зв’язку з реалізацією ними своїх 

завдань, цілей і функцій у процесі розподілу та використання публічних 

фінансових ресурсів за допомогою укладання та виконання публічних контрактів, 

а також зі здійснення контролю за їхньою реалізацією; 

– твердження, що Закон України «Про публічні закупівлі» вимагає 

подальшого вдосконалення з метою приведення його положень у відповідність до 

директив ЄС, зокрема стосовно: видів процедур закупівель (три в Україні 

порівняно із п’ятьма в ЄС); ролі та способу проведення електронного аукціону (в 

Україні електронний аукціон, як модель обов’язкової оцінки, відрізняється від 

стандартів Євросоюзу, так само як і перевірка технічної відповідності заявок після 

електронного аукціону (завжди в ЄС) і подальша розробка регулювання 

електронних закупівель (роль електронного аукціону, уведення е-фактурування й 

електронного підпису); упровадження юридичних новацій ЄС (аномально низька 

ціна, варіанти, вартість життєвого циклу тощо); застарілого регулювання 

концесій/державно-приватних партнерств в Україні, які в ЄС належать до однієї 

правової концепції «державних контрактів»; 
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– тлумачення положення Закону України «Про державні закупівлі», що 

певною мірою обмежує функціонал процедури оскарження процедур закупівлі в 

АМКУ. Ідеться, насамперед, про порушення стосовно складання тендерної 

документації, недотримання термінів у межах процедури закупівлі та 

застосування дискримінаційних вимог до учасників. Це призводить до 

виникнення правової невизначеності з низки принципових питань у закупівлях. 

Сформульовано пропозиції розробки на рівні АМКУ Правил розгляду справ про 

порушення антимонопольного законодавства України у сфері публічних 

закупівель, у яких встановлювалися б конкретні терміни, максимально чіткі 

критерії прийняття заяви до розгляду органами комітету та терміни розгляду. 

Набули подальшого розвитку: 

– наукові погляди про результати розвитку правового регулювання 

державних закупівель у ЄС: було вжито заходів, що сприяють підвищенню 

прозорості, справедливості проведення державних закупівель. Проте правове 

регулювання державних закупівель послуг у Європейському Союзі ще далеке від 

досконалості. У цей час на рівні ЄС здійснюється удосконалення положень 

директив задля спрощення чинного правового регулювання, а також із метою 

сприяння застосуванню електронних процедур; 

– порівняльно-правові положення, що встановлення надмірно низьких 

«порогових значень» («цінових порогів») у закупівельній системі країн – членів 

ЄС поширює дію законодавства про державні закупівлі на більшість закупівель, 

у зв’язку із чим, з одного боку, підвищується конкуренція між потенційними 

постачальниками (зокрема й у зв’язку із залученням до участі в закупівлях 

суб’єктів малого підприємництва), а також, з іншого боку, збільшуються витрати 

організаторів закупівель. Встановлення надмірно високих «порогових значень» 

виводить з-під дії законодавства про державні закупівлі більшість закупівель, що 

призводить до часткового або повного усунення конкуренції при їхньому 

проведенні.  
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Теоретичне і практичне значення отриманих результатів полягає в 

тому, що сформульовані й аргументовані в дисертації теоретичні положення, 

висновки і пропозиції впроваджені та надалі можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – для подальшого теоретичного розроблення 

питань правового регулювання електронних державних закупівель у ЄС та 

Україні; 

– правозастосовній діяльності – щодо вдосконалення правового 

регулювання електронних державних закупівель у ЄС та Україні; 

– навчальному процесі – при розробленні та викладанні навчальних 

дисциплін (Право ЄС; Правове регулювання державних закупівель в ЄС; Правове 

регулювання державних закупівель в Україні; Міжнародне публічне право; 

Міжнародне торгове право та правила СОТ; Правове регулювання відносин 

України з ЄС), у підготовці відповідних підручників, навчальних посібників, 

конспектів лекцій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею. Викладені в дисертації наукові положення, висновки і 

рекомендації, що винесені на захист, отримані дисертантом самостійно. При 

використанні нормативних джерел і попередніх досліджень на них зроблено 

відповідні посилання.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на конференціях, за 

результатами яких було опубліковано тези виступів: Науково-практична 

інтернет-конференція «Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку 

сучасної держави» (28 лютого 2018 р.); Конгрес міжнародного та європейського 

права (25–26 травня 2018 р., м. Одеса, Національний університет «Національна 

юридична академія»); Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (25 

жовтня 2018 р., м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція студентів, 
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аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2019» (26 березня 2019 р., 

м. Київ). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 

п'яти наукових статтях, з яких чотири – у періодичних наукових фахових 

виданнях України та одна стаття – у виданні іноземної держави, що входить до 

міжнародних наукометричних баз; чотирьох тезах доповідей на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що 

об’єднують вісім підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (315 найменувань) та додатку. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 264 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

1.1. Нормативні та теоретичні підходи до поняття «державні закупівлі» 

 

При переході державної економіки до ринкової моделі організації 

економічних відносин стала очевидною неспроможність ринку формувати зв’язки 

й ефективно функціонувати без застосування спеціальних заходів. Визначальним 

способом вирішення цієї проблеми у міжнародній практиці стала система 

державних/публічних закупівель. 

Лауреат Нобелівської премії з економіки Дж. Стігліц, розглядаючи 

взаємини держави, суспільства й економічних суб’єктів як взаємодоповнюючі, 

висунув ідею «вторинного винаходу держави» – держави більш ефективної, дії 

якої мають запобігати виникненню проблем і коригувати ситуацію щойно вони 

з’являться. Беручи до уваги уроки з минулого, відкидаючи зайві функції і 

додаючи нові з метою доповнити ринок і забезпечити суспільні потреби, держава 

покликана відігравати важливу роль в ефективному і гуманному функціонуванні 

будь-якої економіки [263].  

Відповідно до цієї концепції в західних країнах відбуваються 

«безпрецедентні за темпами зміни в державному секторі» [280, c. 21], що 

полягають у переході діяльності державних інститутів й організацій на ринкові 

стратегії та інструменти управління. Необхідність реалізації великих науково-

технічних та інноваційних програм привела до активізації взаємодії держави і 

приватного бізнесу на основі партнерських контрактних відносин. Водночас, 

завдяки різноманіттю використання різних типів контрактних угод, держава має 

можливість здійснювати регулюючий та стимулюючий вплив на економічні 

процеси. 
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У зв’язку з поданим вище, у XXI ст., на наш погляд, потужним важелем 

впливу держави на економіку є система державних замовлень, закупівель 

продукції, робіт і послуг для державних потреб. 

Сектор державних закупівель у будь-якій країні відіграє одну з 

найважливіших ролей, формуючи значну частину бюджетів. Ефективно 

побудована і функціонуюча система державних закупівель приносить благо як із 

позиції стимулювання та розвитку малого, середнього і великого підприємництва, 

так і з позиції простого споживача таких послуг. За допомогою державних 

закупівель держава виконує свою соціальну й економічну роль. 

За допомогою процедур закупівель можливе ефективне управління 

державними фінансами, оптимізація прозорості інвестицій, товарів, послуг, а 

також вони сприяють чесній конкуренції між економічними агентами. Крім того, 

за допомогою державних закупівель забезпечується захист життя та здоров’я 

населення, охорона довкілля, сприяння сталому розвитку, підтримання 

громадського порядку, сприяння міжнародній торгівлі, рівні права сторін, 

залучення до відповідальності в межах цих процедур [236, c. 235].  

Розвиток українського ринку державних закупівель на поточний момент 

перебуває на етапі «діджиталізації» (англ. digitalization) всіх способів закупівель. 

Якщо на попередньому етапі почала формуватися єдина контрактна система, що 

агрегує весь цикл, – планування, проведення закупівель, укладання контрактів, 

забезпечення процесу укладання контрактів і результатів його виконання, то на 

сучасному етапі інституційної трансформації національної системи державних 

закупівель здійснюється перехід до закупівельних процедур в електронній формі 

з метою забезпечення їхньої прозорості для держави, бізнесу і громадянського 

суспільства.  

Поняття «діджиталізація» можна трактувати по-різному. Зазвичай воно 

сприймається як застосування технологій для введення інновацій в усі процеси 

компанії для збільшення цінності продукту та прибутку організації, або 

переведення всіх видів інформації в цифрову форму [278, c. 467]. 
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Нині спостерігається значне зростання цифрових технологій, що не може не 

вплинути на необхідність інтеграційних змін процесів бізнес-адміністрування 

підприємницьких структур. Активне використання інтернету, мобільних 

пристроїв зумовлює необхідність глобальних модифікацій тих чи інших процесів 

і методів управління в різних векторах діяльності підприємницьких структур і 

державних структур. 

Просування продукції і послуг у сучасних умовах розвитку цифрової 

економіки має здійснюватися не тільки традиційними методами, але й із 

використанням «цифрових» методів.  

Збільшується необхідність кардинальної зміни процесу управління у 

зв’язку зі зростаючою залежністю від використання цифрових технологій. 

Упровадження цифрових технологій надає низку переваг: 

 відбувається підвищення гнучкості виробництва, динамічна зміна 

основних характеристик виробничого процесу; 

 оперативність управління виробничим процесом дозволять отримати й 

інформаційну інтеграцію всіх етапів процесу виробництва. Усе це позитивно 

впливає на весь процес виробництва – він стає оперативнішим, а також на якість, 

з’являються нові можливості тощо. 

«Діджиталізація» різних сфер економічного життя суспільства сприяє 

зниженню витрат економічних трансакцій. Наприклад, перехід на електронний 

документообіг і використання електронного цифрового підпису дозволяють 

оформлювати угоди та здійснювати контрактні взаємодії без особистої 

присутності економічних суб’єктів, сприяючи збільшенню кількості таких угод 

між контрагентами. Електронізація прискорює технологічний прогрес, сприяючи 

стрімкій дифузії інновацій і підвищуючи тим самим рівень соціально-

економічного розвитку суспільства. 

Сучасні технологічні інновації переводять врегулювання питання 

розширення доступу громадян до державних послуг в іншу площину: 

упровадження нових технологій приводить до появи нових можливостей зі 

збільшення швидкості підключення громадян до систем електронного уряду та 
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надання більш персоніфікованих послуг, що відповідають потребам окремих 

користувачів. Доступність і відкритість державних сервісів й одержуваних у них 

даних підвищує прозорість і довіру до діючих державних інституцій. 

Технологічні прориви, такі як ширше застосування соціальних мереж і відкритих 

даних, ведуть до розширення масштабів і підвищення швидкості обміну 

інформацією та знаннями [178, c. 30], а також до забезпечення можливостей 

підключення, відкритості та прозорості на всіх рівнях [273, c. 14]. 

Наразі існує зв’язок між розвиненістю електронного уряду та інституційно-

цифровими інноваціями у сфері його взаємодії із громадянським суспільством на 

ринку державних закупівель. Так само розвиток цифрових систем взаємодії 

громадян із державою безпосередньо зумовлюється широтою використання 

інтернету та інших нових інформаційно-комунікаційних технологій. 

Використання зазначених інструментів сприяє впровадженню інноваційних 

практик і розширенню використання інновацій у державному секторі [182, c. 3]. 

Державні закупівлі передбачають виконання державою різноманітних 

функцій, орієнтованих на підвищення централізованої керованості, запобігання 

неконтрольованого наростання витрат, скорочення витрат державного бюджету, 

управління матеріальними потоками за умови відповідності їх ринковим 

відносинам [298, c. 50]. 

Н. Дімітрі, Г. Піга і Дж. Спаньоло відзначають, що правові та стратегічні 

питання організації державних закупівель необхідні для успішної організації 

державних закупівель на практиці [126, c. 13]. Учені також підкреслюють, що 

юридичний професіоналізм у сфері державних закупівель розвивався швидше, 

ніж економічний і практичний. Однак при цьому питання ефективності та 

стратегії закупівель автори вважають важливішими, ніж питання правового 

супроводу. 

К. Водоласкова та М. Галущак зауважують, що у сфері державних 

закупівель відсутня єдина термінологія. Це призводить до того, що однакові або 

схожі ситуації в різних країнах і регіонах описуються різними термінами [13, 

c. 48; 14, c. 33]. К. Кузнєцов зазначає, що деякими дослідниками ведеться робота 
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зі створення понятійного апарату для сфери державних закупівель. Про це 

свідчать протоколи багатосторонніх переговорів у межах СОТ [66, c. 7]. Це 

пов’язано, насамперед, із відсутністю єдиних підходів до: 

 переліку операцій, що складають державні закупівлі; 

 статусу закупівельної організації; 

 переліку продукції. 

Проблема полягає в тому, що в різних країнах роль держави у сфері 

державних закупівель різна. Наприклад, у деяких країнах ЄС процедури 

державних закупівель спрямовані на максимальне дотримання ступеня 

співвідношення ціни та якості, на відміну від країн Латинської Америки. Так,   

економічні, соціальні та політичні події, а також сучасні бюджетні обмеження в 

ЄC стали поштовхом до прийняття змін у правовому регулюванні державних 

закупівель з метою їхнього спрощення та підвищення закупівельного процесу, а 

також забезпечення кращого співвідношення ціни і якості з дотриманням 

принципів прозорості та конкуренції, особливо у сфері «зелених» державних 

закупівель. Це можна спостерігати на рівні національного законодавства 

Німеччини, Швеції, Данії, Австрії та Фінляндії. За умови, якщо б  у ЄС 

дотримувались державних закупівель за критерієм найнижчої ціни, то про 

«зелені» державні закупівлі навряд чи могло йтися, адже звичайні, «незелені» 

аналоги зазвичай менш затратні. Виходить, для того, щоб зекономити в 

майбутньому, потрібно витратити більше зараз, а до цього готові не всі. Крім того, 

можна стверджувати про відсутність політичної підтримки «зелених» державних 

закупівель на найвищому рівні. На сьогоднішній день найбільш вдалими і 

яскравими прикладами «зелених» закупівель є окремі міста або комуни, і вкрай 

рідко – держави-члени. Також на прикладі міжнародних угод з питань клімату та 

довкілля відомо, що вищі політичні кола охоче говорять про необхідність змінити 

підхід до екології, зокрема і шляхом здійснення відповідних заходів у межах 

державних закупівель, але до конкретних кроків і дій доходить далеко не завжди. 
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Взаємини між державним і приватним секторами, як уже наголошувалося 

раніше, також зазнають помітних змін: дедалі більша кількість компаній надає 

послуги, що традиційно надавалися державою. 

Як зазначають у своєму дослідженні Н. Дімітрі, Г. Піга і Дж. Спаньоло, 

особливо цей факт помітний у термінології процедури проведення міжнародних 

конкурсів (конкурсних торгів) [126, c. 14]. Відмінності виникають через різне 

галузеве середовище використання термінів. В економіці торги мають одне 

значення (закритих торгів), у сфері закупівель це можуть бути як аукціони на 

зниження ціни, так і закриті конкурентні торги тощо. До того ж кожна міжнародна 

організація, чи конкретна країна або фінансовий інститут, може мати власну 

термінологію, що ускладнює пошук єдиних практик для організації систем 

державних закупівель. 

Вважаємо, що галузева приналежність зазначеного терміна не є чітко 

визначеною, оскільки він так чи інакше пов’язаний із такими науками, як 

економіка, державне управління, юриспруденція, кожна з яких надає йому свого 

змістового наповнення. 

Юридична наука, зі свого боку, зокрема і галузь міжнародного права, тяжіє 

до використання термінів «державні закупівлі» та «публічні закупівлі». 

Зазначимо, що у світовій практиці процедура закупівель у ринковій 

економіці визначається як «прок’юремент», тобто сукупність економічних 

важелів і практичних методів, що дозволяють максимально забезпечити 

реалізацію поставлених цілей і завдань при проведенні процедури закупівель 

[311, c. 18]. 

Методологічний принцип уніфікації наукового понятійного інструментарію 

вимагає комплексного дослідження категорії «державні закупівлі» з метою 

обґрунтування застосування економічного за природою поняття в 

адміністративно-правовій матерії та його життєздатності з-поміж інших.  

Нами здійснюється аналіз комплексного та міждисциплінарного за своєю 

природою поняття «державні закупівлі» з урахуванням положень як 

законодавства, так і положень доктрини. Державні закупівлі є засобом і 
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перерозподілу фінансових ресурсів держави на всіх стадіях функціонування 

бюджетної системи, і важливим економічним інструментом сучасної держави.  

Цей приклад надає змогу прослідкувати в механізмі закупівель 

міждисциплінарний характер. Міждисциплінарний характер цієї проблеми є 

одним із найпродуктивніших полів сучасних наукових досліджень. Достеменно 

відомо, що правове супроводження економічної діяльності пов’язане з 

ефективністю та продуктивністю національних підприємств. Відповідно, 

розвиток нормативно-правової бази має потужний вплив на прогресивні 

зрушення в економіці. Саме тому дослідження міждисциплінарних проблем, що 

перебувають на перетині економічної науки та права, потребує свого належного 

розгляду. 

Підтримуємо думку В. Новаковця, який виділяє кілька груп підходів до 

визначення сутності категорії «державні закупівлі»: міжнародно-правове 

трактування державних закупівель, національне нормативно-правове трактування 

та вітчизняне доктринальне визначення, – й обґрунтовує необхідність додаткової 

систематизації, зокрема і на законодавчому рівні існуючої термінології [64, c. 44]. 

Щодо доктринальних розробок терміна «державні закупівлі», то  

представники загальнотеоретичних наук (Н. Селіванова, Є. Романенко) при 

визначенні цього поняття опираються на різні теоретичні моделі, використовують 

різноманітний інструментарій і вирішують своє практичне завдання. Різноголосся 

представлених визначень підтверджує відсутність єдиної позиції щодо поняття 

«державні закупівлі» та сутності цього явища. Дослідження поняття та сутності 

державних закупівель здійснювали зарубіжні й українські науковці як в 

економічній, так і в правовій науці. 

Так, державні закупівлі відіграють істотну роль в економічному та 

правовому житті держав-членів Європейського Союзу. Європейський сектор 

державних закупівель – найбільш відкритий і лібералізований у світі, з високою 

конкурентоспроможністю підприємств-нерезидентів. Зазначений сектор також 

швидко зростає і є затребуваним у країнах з економікою, що розвивається, де 

європейські компанії в достатній мірі конкурентоcпроможні. Не можна не 
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зауважити, що саме розвиток права державних закупівель на рівні ЄС став 

важливим кроком на шляху становлення єдиного внутрішнього ринку ЄС. 

Під правом державних закупівель ЄС С. Ероусміт та С. Трумер розуміють 

комплекс норм, що приписують державі і її владним структурам різного рівня 

певний спосіб дій при купівлі товарів і послуг у приватних провайдерів на 

договірній основі на всій території ЄС [222, c. 9]. 

На думку Н. Дімітрі, Г. Піга та Г. Спагноло право державних закупівель  

покликане служити цілям ефективного використання державних коштів і 

гарантування добросовісної конкуренції між приватними та державними 

постачальниками різних держав-членів на всій території ЄС при набутті ними 

державних закупівель [280, c. 43]. 

У європейській правовій доктрині  у сфері публічних закупівель виділяють 

корпоративні закупівлі та державні закупівлі. Під корпоративними закупівлями 

зазвичай розуміють процеси постачання, що забезпечують потреби в ресурсах, 

засобах і предметах праці, а також в інших матеріально-технічних цінностях 

комерційних підприємств і некомерційних організацій. Відповідно, державні 

закупівлі – це закупівлі, здійснювані для забезпечення потреб діяльності органів 

законодавчої, виконавчої чи судової влади [306, c. 12]. 

Варто зауважити, що на думку М. Голдена державні закупівлі є законодавчо 

закріпленою процедурою отримання товарів, послуг, виконання робіт для окремої 

державної установи [254, c. 32]. 

K. Бовіс, зі свого боку, визначає державні закупівлі через приватно-

правовий термін «контракт», не розглядаючи їх як процедуру. Дослідник, 

зокрема, вказує, що державні закупівлі – це грошові контракти, які укладаються в 

письмовій формі між одним або декількома економічними операторами; одним 

або декількома підрядними органами, предметом яких є виконання робіт, 

постачання продукції або надання послуг [238, c. 13]. 

Варто погодитися із визначенням М. Хеблі, який  трактує поняття державної 

закупівлі досить широко. На його думку, державна закупівля – закупівля будь-

яких товарів, послуг і підрядних робіт, що здійснюється закуповуючою 
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організацією, у законодавчо встановлених випадках за допомогою електронного 

або інших способів [244, c. 23]. 

Отже, можна підсумувати, що державні закупівлі в усталеному науковому 

європейському обігу (скор. держзакупівлі; англ. government procurement, public 

tendering, public procurement) – це купівля товарів, робіт і послуг для потреб 

держави за рахунок бюджетних коштів, які можуть охоплювати всі сфери ринку. 

Що стосується вітчизняної наукової доктрини, то тут варто підкреслити, що  

з кожним роком кількість наукових робіт у сфері дослідження державних 

закупівель під різними кутами їхнього прояву зростає. Науковець О. Юдіцький, 

наприклад, державні закупівлі визначає як господарські правовідносини щодо 

придбання товарів, робіт і послуг за державні кошти на підставі договорів про 

закупівлю, які укладаються між замовниками й учасниками процедури закупівлі 

з метою задоволення державних потреб [162, c. 55]. Погоджуємося з позицією 

М. Остап’юк, яка піддала критиці це визначення, наголошуючи на тому, що воно 

є надто вузьким і сформованим у контексті господарського права, а тому не 

відображає повністю природу державних закупівель, оскільки при їхньому 

здійсненні виникають не тільки господарські, а й адміністративні, фінансові 

відносини [67, c. 63]. Крім того, за результатами проведення державних 

закупівель задовольняються не лише державні потреби, а й потреби 

територіальної громади, а придбання товарів, робіт та послуг здійснюється не 

лише на підставі договорів про закупівлю, а й на підставі договорів про закупівлю 

за рамковими угодами. 

С. Чистов визначає державні закупівлі як засіб державного регулювання 

економіки, що передбачає, по-перше, формування на договірній (контрактній) 

основі складу й обсягу товарів (робіт, послуг), необхідних для задоволення 

державних потреб, по-друге, укладання державних договорів на поставку 

(закупівлю) продукції серед підприємств (організацій, установ). Інакше кажучи, 

державна закупівля – це придбання замовником товарів за державні кошти [20, c. 

28]. 
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В. Новаковець пропонує термін «державні закупівлі» замінити на «публічні 

закупівлі» та визначає у широкому розумінні публічні закупівлі як сукупність 

суспільних правовідносин, що виникають у процесі реалізації замовником 

публічних потреб у товарах, роботах і послугах за публічні кошти у порядку, 

встановленому законодавством України, а у вузькому, фінансово-правовому 

розумінні, публічні закупівлі пропонує розглядати як специфічний інструмент 

фінансово-правового регулювання правовідносин щодо формування, 

раціонального розподілу й ефективного використання публічних фондів коштів, 

що застосовується у процесі реалізації публічного інтересу при придбанні товарів, 

робіт і послуг за публічні кошти [64, c. 71].  

У науці господарського права А. Олефір дав таке визначення державної 

закупівлі у сфері охорони здоров’я: це придбання замовником лікарських засобів, 

виробів медичного призначення, медичної техніки, медичних і соціальних послуг, 

допоміжного предмета за державні кошти в порядку, встановленому 

законодавством [65, c. 62].  

З. Максименко під «державними закупівлями» розуміє процес придбання 

замовником (покупцем) товарів, робіт і послуг за державні кошти в порядку, 

встановленому законом [54, c. 9].  

Як безперервний процес, що спрямований не лише на ефективне й 

раціональне використання коштів, але й на створення конкурентного середовища 

– таке визначення державним закупівлям дає О. Міняйло [60, c. 48]. 

Цікавим є підхід Н. Ткаченка та Ю. Уманціва, які визначають державні 

закупівлі як механізм взаємовідносин між замовником та учасниками щодо 

розміщення державних договорів на постачання товарів, надання послуг і 

виконання робіт переважно на конкурентних засадах відповідно до бюджетних 

призначень, що здійснюються з метою задоволення державних потреб [147, c. 83]. 

Найповніше тлумачить поняття «державна закупівля» К. Водоласкова. 

Учена визначає державні закупівлі як сукупність поетапних дій, що формують 

цілісну, врегульовану законодавством процедуру, яка здійснюється на 

конкурентній основі, спрямовану на закупівлю за державні кошти необхідних 
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товарів, робіт і послуг, що пропонуються учасниками процедур, відповідно до 

потреб замовника (розпорядника коштів), з огляду на умови якості, ціни, 

кількості, терміну поставки товару, надання послуг чи виконання робіт, місця 

знаходження постачальника тощо, та виконуються з метою реалізації державних 

функцій, що також передбачає контроль, нагляд, координацію та моніторинг за 

проведенням процедур уповноваженими органами [13, c. 29]. Однак, на нашу 

думку, така деталізація ускладнює розуміння досліджуваного поняття, розмиває 

суть державної закупівлі та робить його складним для сприйняття. 

Л. Андрєєва, зі свого боку, під закупівлями товарів для державних потреб 

пропонує розуміти «особливий вид діяльності держави в особі уповноважених 

органів із придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів бюджету і 

позабюджетних джерел фінансування для здійснення функцій і повноважень 

держави, державних замовників, у тому числі для реалізації державних програм, 

для виконання міжнародних зобов’язань» [3, c. 31]. Дослідниця ототожнює 

поняття «державне замовлення» і «державні закупівлі».  

Однак варто погодитися з ученими, які розмежовують ці категорії. 

І. Смотрицька наголошує на тому, що поняття «державне замовлення» і 

«державні закупівлі» не є синонімами, оскільки у них різна економічна сутність: 

«державне замовлення» відображає суспільні потреби, виражені через державний 

попит, а «державна закупівля» є задоволеною (забезпеченою) державною 

потребою, тобто державна закупівля є кінцевим завершальним етапом процесу 

реалізації державного замовлення, а саме – придбанням товарів, робіт, послуг для 

державних потреб [139, c. 22]. 

Л. Давлетшина звертає увагу на те, що державні закупівлі є процесом 

здійснення державного замовлення [16, c. 13].  

Згідно із підходом, який відстоюють А. Дьомін і Н. Дьоміна, державне 

замовлення – одна із форм прояву державних закупівель. Вони визначають 

державні закупівлі як «елемент системи відносин усередині державного сектора 

при його взаємодії з іншими макроекономічними суб’єктами з приводу придбання 

продукції та надання її домогосподарствам і фірмам на безкоштовній або 
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пільговій основі при реалізації державою своїх функцій» [19, c. 7]. Із цією думкою 

складно погодитись, оскільки органи державного управління розміщують 

державне замовлення через закупівлі, тобто придбання, купівлю товарів, робіт і 

послуг на відкритому конкурентному ринку. Отже, на думку авторів,  державні 

закупівлі – це процес виконання державного замовлення. 

У Великому енциклопедичному юридичному словнику за 

редакцією Ю. Шемшученка державне замовлення визначається як пропозиція, що 

надається уповноваженою державною організацією іншій організації-

постачальнику про постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для 

державних потреб [9, c. 188]. В економічному енциклопедичному словнику 

державне замовлення тлумачиться як «замовлення держави на виробництво 

товарів і послуг, у яких вона зацікавлена» [32, c. 106]. 

Багато вчених під державним замовленням розуміють певну «потребу». 

А. Храмкін, наприклад, вважає, що державне замовлення в умовах ринку є 

«забезпечуваними за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів державними 

потребами в товарах (роботах, послугах) у період часу, на який затверджено 

відповідний бюджет» [156, c. 13]. 

На наше переконання, визначаючи державне замовлення як потребу, учені 

допускають певну неточність, оскільки державне замовлення ніяк не може бути 

потребою, тому що воно спрямоване саме на задоволення цієї потреби (державних 

потреб) за допомогою здійснення суб’єктами певних дій. Крім того, потреби – це 

ширше поняття, і певною мірою державне замовлення можна розглянути як 

процедуру виявлення (визначення) потреб, а також їхнє задоволення, але не самі 

потреби. 

Інші вчені пропонують розглядати державне замовлення як «пропозицію». 

В. Зубар, приміром, визначає державне замовлення як пропозицію вступити в 

договірні відносини з поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для 

державних потреб, причому зазначена пропозиція надходить від держави 

контрагентам, по-іншому він називає його різновидом оферти, що може 

змінюватися залежно від способу розміщення замовлення [44, c. 39]. Однак таке 
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розуміння державного замовлення не відображає сутності цього явища, що 

полягає в задоволенні суспільних потреб. 

Слід зауважити, що Я. Петруненко визначає державне замовлення в різних 

площинах: по-перше, з юридичної точки зору, як правовий розпорядчий акт 

державного органу; по-друге, як діяльність держави або органів місцевого 

самоврядування, спрямовану на задоволення державних потреб або потреб 

органів місцевого самоврядування; по-третє, доходить висновку, що державне 

замовлення – це правовий інструмент, який регулює діяльність держави (а також 

органу місцевого самоврядування) і виконавців з питань задоволення державних 

потреб (потреб органів місцевого самоврядування) у певних товарах, роботах і 

послугах [69, c. 32]. 

М. Галущак пропонує розглядати державне замовлення як реалізований з 

метою забезпечення державних потреб складний і безперервний процес, що 

складається із сукупності послідовних етапів: прогнозування, планування і 

формування, розміщення, виконання та контролю [14, c. 48]. Якоюсь мірою 

можна погодитися із цією думкою, оскільки державне замовлення дійсно містить 

у собі певні стадії, що поетапно реалізуються суб’єктами відносин у цій галузі. На 

нашу думку, зазначені стадії, у свою чергу, утворюють систему державного 

замовлення. 

Зауважимо, що в науковців відсутній сумнів у тому, що варто 

розмежовувати поняття «державне замовлення» і «державне завдання». Держава 

за допомогою своїх органів реалізує свої зобов’язання перед суспільством: 

 створює необхідні умови існування суспільства (будує дороги, об’єкти 

інфраструктури тощо); 

 забезпечує якісне та своєчасне надання послуг; 

 виконує функції і повноваження з регулювання сфер життєдіяльності 

суспільства (надання соціальних послуг, забезпечення безпеки тощо). 

Інакше кажучи, держава виконує для суспільства певні роботи і надає певні 

послуги. І вона зацікавлена, щоб зазначені послуги і роботи виконувалися якісно 
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і вчасно. Ця зацікавленість закріплена нормативно – за допомогою державного 

завдання. 

Державне завдання – це документ, що встановлює вимоги до складу, якості 

і (або) обсягу (змісту), умов, порядку і результатів надання державних послуг 

(виконання робіт). 

Узагальнюючи наведені вище визначення, а також інші наукові 

дослідження з порушеного питання, підкреслимо, що суть та особливості 

державних закупівель  є досить складними і місткими та потребують 

поглибленого аналізу історії становлення зазначеного інституту та дослідження 

законодавчого закріплення поняття «державні закупівлі» в законодавстві. 

Нині основи існування конкурсної системи у сфері державних закупівель 

(коли визначальною формою розміщення державних закупівель є конкурс) 

визначаються чинним законодавством країн, а також нормами, що регулюють 

економічні відносини між учасниками ринку. Закріплюється роль держави в 

системі конкурсних процедур і регламент процесу організації та проведення 

конкурсів, формуються заходи відповідальності сторін-учасниць. У зв’язку з 

наведеним, на наш погляд, головними питаннями, яким приділяється пильна 

увага в більшості країн, є виявлення недобросовісних учасників, припинення 

можливостей змови учасників конкурсів і монополізації різних сфер ринку. 

Слід зауважити, що систему джерел права у сфері державних закупівель 

можна розділити на міжнародні (до яких можна віднести Угоду про урядові 

закупівлі, що діє в межах СОТ, акти Європейського Союзу тощо) та національні. 

Як виняток необхідно згадати Типовий закон ЮНСІТРАЛ про державні 

закупівлі, що, виступаючи не як джерело права, а  як «soft law», норми якого 

можуть запозичувати на добровільних засадах зацікавлені держави, здійснив 

значний вплив на їхнє законодавство. Цей документ, прийнятий 1 липня 2011 р. 

[142], замінив собою Типовий закон ЮНСІТРАЛ про закупівлю товарів (робіт) та 

послуг 1994 р. [143]. Порівняно з раніше діючим документом, новоприйнятий 

Типовий закон зміг урахувати новели, що склалися у світовій практиці публічних 
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закупівель, та закріпити деякі принципово нові правові категорії (такі, наприклад, 

як рамкову угоду й електронні торги).  

Не можна не відзначити вагомий вплив Типового закону ЮНСІТРАЛ на 

внутрішнє законодавство окремих держав. Спочатку документ був розроблений 

Організацією Об’єднаних Націй як модельний для регулювання побудови 

сучасного ринкового шаблону розміщення державного замовлення. 

Передбачалося, що першочергово він орієнтований на країни Східної Європи і 

країни, що розвиваються. Типовий закон ЮНСІТРАЛ був спрямований на 

забезпечення розвитку конкуренції та справедливого ставлення до учасників, на 

підвищення прозорості й об’єктивності проведення держзакупівель. Нині його 

рекомендується використовувати при здійсненні держзакупівель, крім закупівель, 

пов’язаних із національною обороною та безпекою. 

Отже, згідно з редакцією Типового закону ЮНСІТРАЛ 1994 р., «закупівлі» 

означали придбання будь-якими способами товарів (робіт) або послуг. Цей термін 

передбачав не тільки купівлю-продаж, підряд і послуги, але й оренду та лізинг. 

Інакше кажучи, спостерігалося широке трактування закупівель. 

Типовий закон ЮНСІТРАЛ 2011 р. вже оперує двома термінами –  

«закупівлі» та «публічні закупівлі», під якими розуміє придбання закупівельною 

організацією товарів, робіт або послуг. До того ж, закон закріплює такі поняття: 

– «внутрішні закупівлі», що означають закупівлі, обмежені участю 

внутрішніх постачальників або підрядників відповідно до ст. 8 Типового закону 

ЮНСІТРАЛ 2011 р.; 

 «закупівлі, пов’язані із закритою інформацією», що позначають 

закупівлі, у межах яких підзаконні акти про закупівлі або інші положення 

законодавства держави можуть дозволяти закупівельній організації вживати 

заходів і вводити вимоги щодо захисту закритої інформації [143]. 

Окрім того, важливе місце в галузі міжнародного регулювання процесів у 

сфері закупівель займає багатостороння Угода про державні закупівлі, прийнята 

в 1994 р. за результатами Уругвайського раунду багатосторонніх торгових 

переговорів [151]. Цей документ – один з елементів Генеральної угоди з торгівлі 
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та тарифів (ГАТТ), був підписаний державами – учасницями Світової організації 

торгівлі (СОТ). Хоча підписання Угоди про державні закупівлі не є обов’язковою 

умовою для вступу держави до СОТ, останнім часом країни Євросоюзу, США, 

Японія, Швейцарія та інші наполягають на підписанні цієї угоди країнами – 

претендентами на вступ. У  документі державні закупівлі товарів визначаються 

як закупівлі державними агентствами продукції, що купується для державних 

потреб, яка не призначена для комерційного перепродажу або для використання 

у виробництві товарів для комерційного продажу [162, c. 38]. 

Підкреслимо, що основними положеннями, на регулювання яких 

спрямована Угода про державні закупівлі, є: 

 недопущення дискримінації щодо товарів, робіт, послуг, а також їхніх 

постачальників, що походять із країн – учасниць угоди; обов’язковість 

застосування національних режимів кожної з країн-учасниць стосовно товарів, 

робіт, послуг інших держав-членів; 

 забезпечення здійснення національних закупівель відповідно до 

принципів прозорості та недискримінації щодо постачальників з інших країн – 

учасниць угоди; 

 порядок унесення змін і виправлень у межах зобов’язань учасників у 

сфері застосування угоди;  

 особливості змісту та застосування процедур оскарження заявок, які 

повинні бути введені в дію всіма учасниками угоди; 

 урегулювання суперечок, що виникають, відповідно до домовленості, 

досягненої в межах СОТ. 

Вважаємо, що цей документ сприяє залученню на засадах паритетності в 

національні ринки державних закупівель країн, які підписали Угоду про державні 

закупівлі, що може впливати на розвиток міжнародної торгівлі, на зняття 

заборони, що дискримінує іноземних постачальників, а також на забезпечення 

відкритості процедур закупівель.  

Колосальну роль у формуванні системи державних закупівель у Європі 

відіграли директиви ЄС, масове ухвалення яких у зазначеній сфері почалося вже 
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в 70-х рр. XX ст. і продовжилося в подальшому, після організаційних змін на 

європейському просторі. 

У праві Європейського Союзу визначення державних закупівель донедавна 

надавалось у двох директивах, що регулювали державні закупівлі: Директиві 

2004/18/ЄС щодо координації процедур укладання державних контрактів на 

виконання робіт, постачання товарів і надання послуг [27] та Директиві 

2004/17/ЄС щодо координації процедур укладання державних контрактів у сфері 

водопостачання, енергетики, транспорту та поштового зв’язку [21]. Наприклад, 

відповідно до п. 2 ст. 1 Директиви 2004/18/ЄС державні контракти – це договори, 

укладені в письмовій формі на оплатній основі між декількома економічними 

операторами й одним або декількома замовниками. Об’єктом державних 

контрактів є виконання робіт, постачання товарів або надання послуг.  

У Директиві 2004/18/ЄС окремо представлено визначення державних 

контрактів на виконання робіт, постачання товарів і надання послуг. Однак при 

цьому поняття контрактів на надання послуг має залишковий характер, як і саме 

поняття послуги. Так, відповідно до положень директиви державними 

контрактами на надання послуг є договори, інші, ніж ті державні контракти на 

поставку товарів та виконання робіт, об’єктом яких є надання послуг. У разі ж, 

коли  роль об’єкта державного контракту відіграють одночасно як товари, так і 

послуги, то такий державний контракт буде розглядатися як державний контракт 

на надання послуг, якщо вартість послуг перевищує вартість товарів. Причому 

послуги повинні становити собою вид діяльності, що передбачений у переліку, 

доданому до директиви. Державний контракт на надання послуг може також 

передбачати в ролі об’єктів, крім послуг, види діяльності, що належать до робіт, 

якщо вони є другорядними порівняно з основним об’єктом. 

Отже, державний контракт є договором на купівлю товарів, послуг, робіт 

державною владою (урядом, органами місцевого самоврядування та залежними 

від них іншими органами). 

Варто взяти до уваги, що в директиві розкривався зміст поняття 

«державного контракту», точніше кажучи, «публічного контракту» (необхідно 
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підкреслити, що терміну «державний контракт» відповідають терміни «рublic 

contracts» (англ.) і «marchés publics» (фр.)).  І тому, порівнюючи з українським 

законодавством, під терміном «публічний контракт» розуміється державний і 

муніципальний контракт. Однак необхідно наголосити, що ґрунтовне порівняння 

між законодавством України і правом ЄС у сфері державних закупівель провести 

складно, тому що йдеться про внутрішньодержавне право та міжнародне право, 

відповідно. Хоча, беззаперечно,  імплементація норм права ЄС у сфері державних 

закупівель в законодавство України достатньо спрощує цей процес. Отож слід 

бути максимально обережними при здійсненні подібного роду порівнянь, і мати 

на увазі, що вони досить умовні. Наприклад, для простоти стосовно терміна 

«суспільний договір» щодо державних закупівель у ЄС є допустимим 

використовувати термін «державний контракт» або «контракт». 

У Європейському Союзі в останнє десятиліття спостерігається серйозне 

зростання інтересу до державних закупівель як інструменту реалізації стратегії 

розвитку як окремих держав – членів ЄС, так і на рівні ЄС загалом. 

Аналіз стратегічних і програмних документів Європейської комісії, урядів 

держав-членів, органів виконавчої влади, відповідальних за сталий розвиток і 

закупівельних органів низки провідних європейських держав дозволяє зробити 

висновок, що в сучасній Європі питання про доцільність використання державних 

закупівель як інструменту політики розвитку вже не є дискусійним. 

Свідченням цього є зміна наукового дискурсу. Наразі дискусії європейських 

дослідників і політиків розгортаються навколо практичних питань використання 

державних закупівель для розвитку економіки: убудовування державних 

закупівель у загальну систему інструментів і механізмів реалізації торговельної 

політики на національному та наднаціональному рівнях, удосконалення 

правового забезпечення та практики державних закупівель, вибір галузей 

економіки, де застосування закупівельних механізмів може принести 

максимальний соціально-економічний ефект, взаємне ув’язування закупівельних 

механізмів з науково-технічними програмами та технологічними платформами 

[307, c. 310]. 
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Ураховуючи зазначене вище, вважаємо, що дослідження сфери правового 

регулювання державних закупівель неможливе без аналізу її доктрини, оскільки 

саме за допомогою вивчення наукових доробок можна отримати достатньо 

правильне та повне уявлення про будь-яку сферу правового регулювання і в 

подальшому з’ясувати зміст державних закупівель у ЄС.  

Характеризуючи ступінь наукових досліджень проблем державних 

закупівель у ЄС, звернемо увагу, що серед науковців (П. Пінотті, Дж. Роккол, 

С. Вільямс) відсутня єдність у розумінні правової природи державних закупівель 

та їхнього місця в економічній системі держави. Це не дивно, оскільки проблеми, 

що виникають у межах процесу державних закупівель, досліджуються в кількох 

правових науках – у науці цивільного права, адміністративного права, 

порівняльного правознавства тощо. Водночас кількість наукових робіт з 

окресленої проблематики щороку зростає, оскільки до цього спонукає розвиток 

суспільних відносин у сфері державних закупівель. 

Так, за визначенням Паоло Пінотті, контрактна система державних 

закупівель (the public procurement system) – це збірка правил, за якими 

відбувається перетин державного і приватного секторів при здійсненні 

закупівель. На думку дослідника, характер зазначених відносин визначають ті 

цінності, що стануть прийнятими в нашому діловому житті. Він упевнений, що 

етичними нормами в контрактній системі мають стати «порядність», 

«обов’язковість», «чесність» [279, c. 435]. 

Дж. Роккол надає більш розгорнуте визначення: контрактна система у сфері 

закупівель товарів, робіт, послуг (the public procurement system) – це сукупність 

учасників контрактної системи у сфері закупівель, дії яких спрямовані на 

задоволення потреби публічних органів у товарах, роботах і послугах за рахунок 

коштів платників податків [262, c. 1618]. У вузькому сенсі Дж. Роккол державною 

закупівлею називає конкретний перелік товарів, робіт і послуг, що закуповуються 

конкретним публічним органом. 

На думку С. Вільямса, державне замовлення – це як сукупність укладених 

контрактів або договорів, так й окремий договір, угода, контракт, що укладається 
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між державними органами і підприємствами, установами й іншими виконавцями 

державних послуг [312, c. 14]. 

На думку Л. Дюбуї та К. Блюман, державні контракти є договорами про 

постачання товарів і послуг, які укладають державні органи або суб’єкти, 

контрольовані державними органами [30, c. 329]. 

Державні закупівлі, як зауважують С. Ерроусміт та К. Гартлі, передбачають 

складний перелік варіантів (зокрема, що, у кого, та яким чином придбати), а також 

перелік критеріїв для здійснення вибору [173, c. 34]. 

М. Крафт вважає, що державне замовлення – це механізм, у тому числі 

сукупність нормативних правових та інших актів, що передбачає поставку 

продукції, виконання робіт і надання послуг для розв'язання завдань 

життєзабезпечення, оборони і безпеки країни, а також для реалізації державних 

цільових програм і міждержавних цільових програм, у яких бере участь держава. 

Договір між державним органом і продавцем укладається саме на виконання 

державного замовлення, тому державне замовлення – це не сам договір і тим паче 

не доручення державного органу [264, c. 22]. 

На сучасному етапі європейськими вченими уточнено категорію «інститут 

державних закупівель» з урахуванням особливостей субмоделей контрактної 

системи у трансформованій економіці. Під контрактною системою науковці  

розуміють сукупність організаційно-економічних відносин між державою та 

іншими суб’єктами з приводу формальних правил і норм із придбання товарів, 

послуг і робіт для задоволення публічних потреб у рамках виконання державного 

замовлення за рахунок бюджетних коштів [259, c. 87]. 

Водночас Р. Сімандер розглядає такі організаційно-економічні відносини в 

контексті наступних інститутів, що формують європейську контрактну систему 

державних закупівель (the public procurement system): 

 нормування, обґрунтування та планування закупівель; 

 інформаційного забезпечення закупівель; 

 проведення торгів; 

 громадського обговорення великих закупівель; 
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 контролю закупівель; 

 моніторингу закупівель; 

 аудиту закупівель; 

 професійної підготовки у сфері закупівель [217, c. 42]. 

Р. Сімандер підкреслює, що контрактна система є сукупністю заходів 

економічного, правового й організаційного характеру. Зазначені заходи покликані 

забезпечити публічні потреби в товарах, роботах, послугах завдяки здійсненню 

взаємопов’язаних етапів. 

Дещо інший підхід у Ф. Боффа, який розглядає контрактну систему через 

призму контрактних правовідносин, що формуються при державному замовленні 

[179, c. 99]. Такі правовідносини, на його думку, є цілісною правовою системою, 

що складається із сукупності взаємообумовлених і нерозривно пов’язаних між 

собою елементів [179, c. 99]. 

Водночас у складі контрактних правовідносин у сфері державних 

закупівель можна виокремити дві концептуальні форми контрактних відносин, 

що реалізуються в ЄС: 

 зобов’язальні (або договірні) правовідносини. Укладання державного 

контракту є юридичним фактом, який створює договірні правовідносини між 

учасником закупівель і замовником; 

 організаційно-правові відносини, що формуються при проведенні 

закупівель. Такий вид суспільних відносин відповідає сутності контрактних 

правовідносин. Правову сутність контрактної системи коротко можна описати як 

особливі взаємини між фізичними і юридичними особами, що мають правовий 

статус учасника або замовника і виникають з приводу організації, проведення та 

участі у процедурах із закупівель. 

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що контрактна система 

державних закупівель у доктрині ЄС є сукупністю учасників у сфері закупівель і 

здійснюваних ними дій, що спрямовані на забезпечення публічних потреб. 

Сутність контрактної системи полягає в об’єднанні різних суб’єктів сфери 

закупівель для досягнення єдиних цілей. Значення контрактної системи 
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виявляється в безпосередньому впливі на економіку, за рахунок антикорупційної 

спрямованості, економії бюджетних коштів, впливу на національний та 

наднаціональний бізнес і виконання державних зобов’язань. 

Вважаємо необхідним надати коротку характеристику також й іншим 

поняттям з позиції поглядів європейських науковців, таким як  «тендер», 

«конкурс», «торги», «тендерний договір», «правовідносини у сфері державних 

закупівель» тощо.  

Для початку відзначимо, що на рівні європейської доктрини терміни 

«тендер», «конкурс» і «торги» використовуються як синоніми, оскільки вони 

мають єдину сутність. Торги (тендер, конкурс) – це конкурентне змагання між 

учасниками за право укладання договору. Аукціон – це форма торгів, де 

конкурентне змагання учасників ведеться за єдиним критерієм ціни, яку учасники 

мають право змінювати протягом встановленого часу. Аналогічної позиції 

дотримується Д. Адебанджо, визначаючи аукціон як окремий різновид конкурсу 

[167, c. 69]. Цікавою є позиція М. Аслані, який розрізняє «конкурс» і «тендер», 

визначаючи перший як регламентовану закупівлю, а другий – як закупівлю 

комерційних юридичних осіб у зручній для замовника формі [175, c. 21]. 

Сутність «правовідносин у сфері державних закупівель» дослідники 

зазвичай розкривають через суб’єктивні права й обов’язки суб’єктів цього 

правовідношення. Так, на їхню думку, суб’єктивним правом організатора торгів є 

проведення торгів на умовах, що не суперечать праву, і вибір на свій розсуд 

переможця на торгах, який запропонував організатору кращі умови майбутнього 

договору. Суб’єктивним правом учасника торгів є надання комерційної 

пропозиції на свій розсуд у межах, рівних з іншими учасниками умов торгів [177, 

c. 187]. 

Отже, тендерний запит (повідомлення про закупівлю) – це оферта 

організатора торгів укласти договір з учасником торгів, який надав кращу 

пропозицію, відповідно до умов тендерної документації. Пропозиція – це заявка 

на участь у торгах, відповідно до умов тендерної документації, яка є акцептом 

сповіщення про закупівлю і формує тендерний договір між суб’єктами торгів. 
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Тендерна документація – це умови проведення торгів й укладання наступного 

договору за їхніми підсумками. 

Цікаво, що переважно в німецькому законодавстві, яке регулює державні 

закупівлі, повідомлення про закупівлю завжди є невід’ємною частиною тендерної 

документації, тоді як в англійському праві повідомлення може не входити до 

складу так званого тендерного договору. 

Тендерний договір (або договір про проведення державної закупівлі) – 

угода сторін, що регулює їхні відносини в період від початку тендера до 

укладання ними основного договору за підсумками тендера. Основний договір – 

угода, що укладається суб’єктами правовідношення у сфері державних закупівель 

після проведення торгів на умовах, узгоджених на торгах. 

В одному зі своїх виступів американський професор С. Шунер зазначив, що 

«правовідношення у сфері державних закупівель» нерозривно пов’язане з 

договірним, формуючи з них єдине ціле [292, c. 315]. Водночас професор 

Е. Фарнсворт вважає, що сторона може вийти з переговорів у будь-який момент 

до укладання договору, і підприємці несуть із цього приводу необхідний ризик у 

діловому обороті [249, c. 217]. Ми схильні погодитися з позицією Е. Фарнсворта 

за умови, що переговори сторін проводяться без торгів, тобто відсутній тендерний 

договір, і це не суперечить діючому законодавству. 

Отже, правовідношення у сфері державних закупівель виникає з приводу 

укладання в подальшому договору за підсумками торгів і має зобов’язальний 

характер. На думку С. Крума, публічні торги є методом регулювання договірних 

відносин у державній та міждержавній торгівлі [230, c. 370]. Вважаємо, що торги 

не регулюють наступні договірні відносини сторін, що реалізуються відповідно 

до застосовного права до укладеного договору, але впливають на процес 

укладання основного договору і його умови, що узгоджені на торгах. 

Звичайно, на цю проблему можна подивитися ширше: правовідносини у 

сфері державних закупівель складаються із двох складових: процедури (торгів) та 

договору. Розглянемо це питання на прикладі законодавства та правозастосовної 
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практики Великої Британії, яка через особливості історичного розвитку має 

найбільш організовану систему державних закупівель у ЄС. 

Припустимо, наприклад, що велика компанія, реалізуючи певний проект, 

підтвердила угоду з підрядником у тендері, надіславши йому «гарантійний лист» 

про намір укласти договір на підставі підписаного стороною і представником 

підрядника протоколу переговорів. Згідно з протоколом підрядник був 

зобов’язаний розпочати закупівлю устаткування і вийти на будівельний 

майданчик через 10 днів від дати отримання «гарантійного листа». «Гарантійний 

лист» був підписаний інженером, який не мав повноважень (доручення) на 

відповідні дії. Без підписаного договору, на підставі «гарантійного листа» 

підрядник провів мобілізацію на майданчику, виконав основну частину робіт і 

виставив акти на оплату. Замовник затримав термін оплати, мотивуючи причину 

відсутністю підписаного договору, після чого підрядник був змушений підписати 

договір на умовах замовника.  

За наведеним нами прикладом спір у справі «Емкор Дрейк енд Скель проти 

Сера Роберта Макальпін» Апеляційним судом Великої Британії було вирішено на 

користь позивача [238]. Однак лист про намір укласти договір, що надсилається 

організатором торгів учаснику, від самого початку не регулювався англійським 

договірним правом і розглядався як намір, але не зобов’язання організатора 

укласти договір з учасником, який переміг на торгах. Потім ця норма була 

конкретизована, коли лист про намір не мав позовного захисту тільки в разі 

відсутності в ньому одного з істотних умов договору. І нарешті, з метою усунення 

зловживань у правовідносинах у сфері державних закупівель у зв’язку з 

неправомірною відмовою від договору і (або) затягуванням терміну його 

підписання отримав позовний захист у загальному праві. Водночас судова 

практика не однакова, оскільки в частині рішень (наприклад, «Міцуй Бабкок 

проти Джона Брауна» [277]) апеляційний суд керувався договірною природою 

листа про намір, тоді як за деякими спорами рішення виносилось на підставі 

деліктної  відповідальності (наприклад, справа Високого суду Лондона «Брітіш 

Стіл Корпорейшен проти Клівленд Брідж енд Інжиніринг») [181].  
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На нашу думку, слід виходити з договірної природи листа про намір. Це 

підтверджує англійське прецедентне право, коли організатор торгів надіслав 

позивачу лист про намір укласти договір за підсумками торгів і зазначив у листі 

зобов’язання позивача випустити банківську гарантію. Позивач отримав 

банківську гарантію і поніс із цього приводу певні витрати. Коли відповідач 

відмовився від укладання договору, суд виніс рішення на користь позивача, 

ухваливши, що договір був укладений сторонами шляхом відправлення 

відповідачем листа про намір і здійснення зустрічної дії позивачем з отримання 

банківської гарантії [272]. 

Схожа ситуація спостерігається у вітчизняних державних закупівлях, де 

банківська гарантія оформляється до укладання договору, й отже, переможець 

торгів уже несе витрати на переддоговірному етапі.  

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник 

має право вимагати забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної 

банківської гарантії з накладанням електронного цифрового підпису. Термін 

повернення банківської гарантії – протягом п’яти банківських днів від дня 

настання наступної із підстав для повернення зазначених у ч. 4 ст. 24 Закону 

України «Про публічні закупівлі», а саме: а) закінчення терміну дії забезпечення 

тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; б) укладання 

договору про закупівлю з учасником – переможцем тендеру; в) відкликання 

тендерної пропозиції до закінчення терміну її подання; г) закінчення процедури 

закупівлі в разі неукладання договору про закупівлю із жодним з учасників, які 

подали тендерні пропозиції [115].  

Естопель – принцип, відповідно до якого особа, яка діяла суперечливо і 

непослідовно, позбавляється права посилатися на певні обставини. Це пов’язано 

з порушенням принципу сумлінності. З огляду на доктрину естопеля, учасник 

торгів покладається на обіцянку організатора укласти договір за підсумками 

торгів, тому при відмові від договору витрати на банківську гарантію повинні 

бути компенсовані. 
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Підкреслюючи зобов’язальну, але не деліктну сутність правовідносин у 

сфері державних закупівель, професор Річард Льюїс запропонував поширити дію 

норм англійського договірного права на правовідносини у сфері державних 

закупівель у частині обов’язковості дотримання організатором торгів умов, 

зазначених ним у тендерному запиті, і підрядником – у його комерційній 

пропозиції, мотивуючи це тим, що договір укладається сторонами на торгах. 

Свою позицію професор Р. Льюїс засновує на загальних принципах 

класичного англійського договірного права, що «встановлює абстрактні 

юридичні принципи, застосовні до всіх видів договорів, між усіма видами сторін 

договору, в будь-який час і в будь-якому місці. Англійські юристи XIX ст. 

акцентували на загальному характері цих правил, що засновані на 

фундаментальних принципах добра і зла, і є наслідком природного та вічного 

права. Індивідуальний принцип може бути уточнений, залежно від конкретного 

випадку, але його сутність залишиться незмінною» [271, c. 153]. 

Як і Річард Льюїс, американський професор Пітер Вінсент-Джонс у 

правовому аналізі договірних й економічних відносин також обґрунтував 

необхідність розширення традиційних меж договірного права, поширивши норми 

договірного права на правовідносини у сфері державних закупівель, засновані на 

ключових принципах договірного права. 

Дійсно, як доктрина тендерного договору, так і зобов’язальний естопель 

дозволяють регулювати правовідносини у сфері державних закупівель й усувати 

зловживання в ході торгів, базуючись на дотриманні принципів сумлінності, 

розумності та справедливості. 

З огляду на зазначене вище, вважаємо за доцільне звернутися до 

дослідження Крістофера Бовіса, у якому він розрізняє державні та приватні ринки 

[216, c. 88]. Відправною точкою своєї теорії вчений обрав цивільно-правову 

традицію розрізняти державні контракти від «приватних контрактів» [18, c. 144]. 

Хоча ця відмінність може бути пояснена особливостями державного замовника, 

який використовує владні повноваження на виконання інтересів держави, таким 

чином вимагаючи виконання спеціальних правил при укладанні державних 
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контрактів, зазвичай для захисту інтересів приватних осіб. Отже, учений 

розрізняє два окремих ринки, один державний, один приватний, що структуровані 

та функціонують по-різному; зокрема, різні продукти підлягають продажу. 

Приватний ринок регулюється переважно правом конкуренції, що захищає 

інтереси споживачів від постачальників, які порушують закони конкуренції. 

Такий стан справ не характерний державному ринку, це пояснюється тим, що 

проблеми виникають не так із вини постачальників, а пов’язані з перевагою та 

монополістичним становищем покупця. Регулювання державного ринку полягає 

в гарантуванні доступу на ринок постачальників і в усуненні торгових бар’єрів 

[246, c. 81].  

Однак К. Бовіс обумовлює, що ця характеристика державних ринків 

підходить для багатьох видів закупівель (наприклад, будівництво  

автомагістралей, де домінуючим покупцем є держава), але не для всіх. До 

останніх він зараховує надання послуг, що поставляються як державним, так і 

приватним покупцям рівною мірою, і державні покупці практично не мають 

можливості впливати на постачальників, які можуть запросто звернутися до 

приватних покупців. К. Бовіс обґрунтовано підкреслює, що зі зростаючою увагою 

до аутсортингу відмінність між приватними і державними суб’єктами на ринку 

стає все більш і більш розпливчастою. 

Узагальнивши наукові розвідки  щодо категорії «державне замовлення» і з 

урахуванням самої сутності державного замовлення, доходимо висновку, що 

державне замовлення – це діяльність держави й органів місцевого 

самоврядування із задоволення державних потреб (потреб територіальної 

громади), що виникають у зв’язку з реалізацією ними своїх завдань, цілей і 

функцій у процесі розподілу та використання публічних фінансових ресурсів за 

допомогою укладання та виконання публічних контрактів, а також зі здійснення 

контролю за їхньою реалізацією.  

Звертаємо увагу, що доктрину підтверджує і законодавство, у межах 

оновлення якого у сфері державних закупівель була прийнята Директива 

2014/24/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС 26 лютого 2014 р. про державні 
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закупівлі та скасування Директиви 2004/18/ЄC [24]. Відповідно до положень 

зазначеної директиви «державні контракти» означають контракти, укладені в 

письмовій формі задля отримання фінансової вигоди між одним або декількома 

суб’єктами господарювання й одним або більшою кількістю державних 

замовників, з метою виконання робіт, поставок продукції або надання послуг. Зі 

свого боку, «державні контракти щодо виконання робіт» означають державні 

контракти, об’єктом яких є один із таких видів діяльності: 

 виконання або проектування і виконання робіт, пов’язаних з одним із 

видів діяльності відповідно до змісту дод.  II до Директиви 2014/24/ЄС; 

 виконання або проектування і виконання робіт; 

 реалізація робіт будь-яким із засобів, який відповідає вимогам, 

зазначеним замовником, що має вирішальний вплив на вид або проект робіт. 

«Державні контракти щодо поставки товарів» означають державні контракти, 

об’єктом яких є купівля, лізинг, прокат або купівля в розстрочку з опціоном на 

купівлю продукції або без нього. Державний контракт щодо поставки товарів 

може містити, як доповнення, операції з розміщення та встановлення; «державні 

контракти щодо надання послуг» означають державні контракти, які мають своєю 

метою надання послуг, крім згаданих у п. 6, тобто, окрім виконання або 

проектування і виконання робіт, пов’язаних з одним із видів діяльності згідно зі 

змістом дод. II до Директиви 2014/24/ЄС; виконання або проектування і 

виконання робіт; реалізація робіт будь-яким із засобів, що відповідає вимогам, 

зазначеним замовником, який має вирішальний вплив на вид або проект робіт. 

У Директиві 2004/17/ЄС Європейського парламенту та Ради від 31 березня 

2004 р. [21], що координує процедури укладання державних контрактів у галузі 

водопостачання, енергетики, транспорту та поштового зв’язку, надавалися 

практично ті ж визначення державного контракту, замовника, за невеликим 

винятком через особливості об’єкта регулювання директиви. Замовником могло 

також бути державне підприємство, точніше підприємство, на яке органи влади 

можуть здійснювати прямий чи непрямий домінуючий вплив у питаннях, 

пов’язаних із власністю, фінансовою участю. Під домінуючим впливом 
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розумілися випадки, коли органи влади володіють більшістю капіталу 

підприємства або мають у своєму розпорядженні більшість голосів, чи вправі 

призначати більше половини складу адміністративного органу, органу управління 

або наглядового органу підприємства. 

У 2014 р. була прийнята Директива 2014/25/ЄС Європейського парламенту 

та Ради ЄС від 26 лютого 2014 р. стосовно здійснення закупівель організаціями, 

що працюють у водогосподарському, енергетичному, транспортному секторах та 

секторі поштових послуг [25].  

Для потреб цієї директиви застосовуються такі визначення: 

1) «контракти на постачання товарів, виконання робіт і надання послуг» 

позначає контракти, що становлять фінансовий інтерес, які укладаються у 

письмовій формі між однією чи кількома організаціями-замовниками й одним чи 

кількома суб’єктами господарювання і предметом яких є виконання робіт, 

постачання товарів або надання послуг; 

2) «контракти на виконання робіт» позначає контракти, предметом яких є 

одне з такого: 

 виконання, або і проектування, і виконання робіт, що стосуються одного 

з видів діяльності у значенні дод. І; 

 виконання, або і проектування, і виконання роботи; 

 здійснення за допомогою будь-яких засобів роботи, що відповідає 

вимогам, визначеним організацією-замовником, яка має вирішальний вплив на 

тип або структуру такої роботи; 

«робота».  

Право ЄС активно впливає і визначає державну політику країн-членів у 

сфері державних закупівель. Це зумовлено такими причинами: 

– по-перше, європейська інтеграція – динамічний процес, адже вона не 

зупинилася у своєму розвитку. Її джерелом, на наш погляд, є пошук нових форм і 

напрямів співпраці між європейськими країнами. У зв’язку із цим інтеграція країн 

Європи, їхня співпраця в межах Європейського Союзу постійно розвивається та 

поглиблюється, що знаходить своє закріплення у відповідних джерелах права. 
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Очевидно, що це повною мірою стосується країн – членів ЄС і їхньої державної 

політики у сфері європейської інтеграції; 

– по-друге, джерела права Європейського Союзу є доволі значними за своїм 

обсягом та змістовим наповненням і передбачають правове регулювання, що 

торкається значної кількості сфер життя суспільства і держави. Приблизне 

уявлення про масштабність впливу джерел права ЄС на національну правову 

систему країн – членів ЄС може дати, наприклад, перелік сфер, у яких положення 

актів acquis communautaire мають бути імплементовані в національне 

законодавство; 

– по-третє, джерела права ЄС мають визначальне значення для формування 

стратегії державної політики країн-членів у сфері європейської інтеграції. Це, 

насамперед, обумовлено тим, що вони визначають ті стандарти або вимоги, до 

яких повинні прагнути та яким повинні відповідати держави, що отримали 

членство у ЄС.  

Саме тому наступною групою актів у сфері державних закупівель є 

національні правові акти. 

У Франції, наприклад, відповідно до визначення, наданого Економічною 

обсерваторією для державних закупівель (офіційний орган, підзвітний міністру 

економіки), державні закупівлі – це загальний термін, що охоплює за змістом усі 

контракти, укладені державними особами для задоволення потреб держави [176]. 

До них належать: 

 державні контракти відповідно до Кодексу про державні закупівлі, 

 закупівлі у сфері громадських послуг,  

 партнерські контракти. 

Відповідно до ст. 1, п. 1 Кодексу про державні закупівлі Франції державні 

контракти є договорами про відшкодування матеріального інтересу між 

договірними органами, визначеними у ст. 2 й економічними операторами, 

державними та приватними, щоб задовольнити вимоги перших до робіт, поставок 

або послуг [287]. 
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В Італії термін, яким позначають інститут закупівель, має назву «appalti 

pubblic». Він міститься в Кодексі публічних контрактів на виконання робіт. В 

італійському законодавстві зазначений термін має кілька значень. Перше з них, 

найбільш загальне, означає «публічні закупівлі». Визначення «публічні закупівлі» 

ширше за своїм змістом, ніж «розміщення замовлень для державних потреб». 

Іншими словами, під державними закупівлями розуміють сукупність заходів, 

передбачених законодавством з метою укладання публічних контрактів, тобто 

вони охоплюють не тільки власне процедури торгів й укладання за їхніми 

результатами контракту, але і такі стадії, як планування закупівлі, обґрунтування 

її ціни, контроль за виконанням укладеного контракту, звіт за результатами. 

Другим значенням категорії «appalti pubblic» є контракт. Як свідчить п. 6 

ст. 3 Кодексу публічних контрактів на виконання робіт 2006 р. публічні закупівлі 

– це оплатні контракти, укладені в письмовій формі між закупівельною 

організацією або установою – замовником й одним або кількома 

господарюючими суб’єктами, предметами яких є виконання робіт, постачання 

товарів, надання послуг у порядку, визначеному цим кодексом» [218]. 

Кодекс публічних контрактів Італії в п. 3 ст. 3 дає визначення і власне 

категорії «контракт» (сontratto) або публічний контракт (сontratto Pubblico): 

«контракти» або «публічні контракти» – це контракти закупівлі або концесії, 

предметом яких є придбання послуг або поставка товарів, чи виконання робіт, 

укладені закупівельними організаціями, установами-замовниками, іншими 

суб’єктами-замовниками». 

Зі змісту поданих визначень випливає, що, по-перше, поняття «контракт» 

(сontratto) або публічний контракт (сontratto Pubblico) ширше за поняття 

«публічна закупівля», яке використовується у вузькому сенсі, оскільки охоплює 

як контракти на закупівлю, так і контракти на концесію; по-друге, суб’єктний 

склад публічних контрактів ширший, ніж склад контрактів – публічних 

закупівель, оскільки включає в себе додаткових учасників: «інших суб’єктів – 

замовників», які є суб’єктами у спеціальних секторах економіки. Отже, контракт 

називається контрактом – публічною закупівлею тільки у випадках, коли 
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обмежений його суб’єктний склад і коли контракт концесії виключається, у всіх 

інших випадках, у тому числі, коли суб’єктний склад контракту концесії або 

публічної закупівлі не обмежений спеціальним застереженням в законі, такі 

контракти іменуються в законодавстві та літературі публічними контрактами 

[276, c. 38].  

У законодавстві Польщі використовується термін «процедура державних 

закупівель», що означає процедуру, розпочату за допомогою повідомлення про 

державні закупівлі або відправлення запрошення на проведення тендеру, або 

відправлення запрошення на переговори, щоб вибрати тендер господарського 

оператора, з яким буде укладено державний договір, або – у випадку закупівель із 

єдиним джерелом – обговорити умови цього контракту [166]. 

У вітчизняному законодавстві донедавна використовували термін 

«державна закупівля» – придбання замовником  товарів, робіт і послуг за державні 

кошти у порядку, встановленому законом (який діяв раніше і наразі втратив 

чинність) [94]. При цьому здійснення закупівлі одним замовником в інтересах 

іншого заборонялося, крім випадків закупівлі товарів на засадах міжвідомчої 

координації [50, c. 22]. Незважаючи на просте і водночас вузьке визначення 

терміна «державні закупівлі», преамбула Закону про закупівлі (наразі втратив 

чинність) передбачала, що ним встановлюються правові й економічні засади 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та 

територіальної громади [105]. Інакше кажучи, метою державних закупівель в 

Україні є забезпечення потреб держави та територіальної громади, що 

підтверджує існуючу в науковій доктрині думку про те, що невід’ємним 

елементом державних закупівель є потреба [69, c. 22]. Законом не визначається 

зміст термінів «потреби держави» та «потреби територіальної громади».  

Новації у сферу державних закупівель приніс Закон України «Про публічні 

закупівлі» від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII, що визначив публічну закупівлю як 

придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим 

законом [115]. 
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Як бачимо, визначення міжнародного та вітчизняного законодавства щодо 

трактування державних закупівель є досить обмеженими, оскільки вони не 

охоплюють усіх змістовних частин складного за своєю природою юридичного 

явища «державні закупівлі», яке в широкому розумінні пропонуємо розглядати як 

процес замовлення державними органами або органами місцевого 

самоврядування товарів (робіт, послуг), необхідних для їхнього повного й 

ефективного функціонування, за оголошеними умовами конкурсу, що 

передбачають виконання всіх поставлених замовниками умов для учасників 

торгів у межах добросовісної конкуренції для забезпечення потреб держави та 

територіальної громади. 

Державне замовлення, зі свого боку, є певною системою, що охоплює низку 

взаємопов’язаних елементів, таких як: визначення (формування) державних 

потреб залежно від цілей, завдань і функцій держави; фінансування державних 

потреб (із бюджетних і позабюджетних джерел); задоволення виявлених потреб 

шляхом розміщення замовлення, укладання відповідного контракту та виконання 

зобов’язань за укладеним контрактом; звітність про виконання контрактів; 

проведення контролю (зокрема фінансового) за правильністю застосування норм 

про державне замовлення, ефективністю та якістю задоволення державних потреб 

і потреб територіальної громади, економністю та цілеспрямованістю 

використання фінансових ресурсів країни. 

 

1.2. Джерела та механізм міжнародно-правового регулювання 

державних закупівель 

 

У межах глобальної економіки спостерігається зростання ролі державної 

участі в міжнародній торговельній діяльності. Особлива роль закупівель для 

державних потреб визначається тим, що вони є важливим інструментом у 

сучасному механізмі ринкового господарства та сприяють розвитку зовнішньої 

торгівлі. Причому за допомогою державних закупівель здійснюються операції 
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купівлі-продажу великої групи переважно капітало- та наукоємних товарів і 

послуг. 

Зазначимо, що міжнародно-правове регулювання державних закупівель як 

на регіональному, так і на універсальному рівнях нині не є досконалим, хоча 

існують і періодично вдосконалюються міжнародно-правові документи, що 

використовуються для регулювання системи державних закупівель. 

За характером повноважень можна виділити міждержавні та наддержавні, 

або, точніше, наднаціональні організації. Зазначена класифікація дозволяє 

чіткіше зрозуміти юридичну природу правових актів, що ухвалюють органи 

міжнародної організації та їхній вплив на внутрішні правопорядки держав-членів.  

Отже, аналізуючи норми міжнародного права, практику та досвід країн, 

погляди вчених, міжнародні норми з питань правового регулювання державних 

закупівель ми можемо поділити на три групи, відповідно до класифікації 

міжнародних організацій, що їх створюють. 

До першої віднесемо універсальні та регіональні міжнародні норми, що 

приймаються в межах міжнародних організацій економічної орієнтації 

(ураховуючи належність державних закупівель до системи міжнародної торгівлі 

товарами та послугами), до другої групи норм можна віднести загальні 

регіональні норми міжнародного права, що безпосередньо стосуються процедури 

державних закупівель у межах конкретних регіональних об’єднань, третя група 

норм представлена нормами, прийнятими в рамках валютно-фінансових 

організацій. Тобто аналіз міжнародно-правового регулювання державних 

закупівель будемо проводити за предметно-суб’єктним критерієм. 

I група – універсальні міжнародні норми в межах міжнародних 

об’єднань/організацій торговельної спрямованості 

 Світова організація торгівлі  

З погляду теорії міжнародної торгівлі національні системи державних 

закупівель часто створюють значні торговельні бар’єри, оскільки надають більш 

преференційний режим національним товарам і послугам і, тим самим, 

дискримінують іноземних постачальників. Державні закупівлі не є об’єктом 
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багатосторонніх правил СОТ і вважаються вилученнями з національного режиму 

як у Генеральній угоді з тарифів і торгівлі (ст. III), так і в Генеральній угоді про 

торгівлю послугами (ст. XIII) [250, c. 11]. 

В останні десятиліття дедалі більшого поширення набувала тенденція, що 

лібералізація торгівлі сприяє економічному зростанню. Безпосередньо після 

закінчення Другої світової війни країнам не вдалося домогтися поставленої мети 

– створити глобальну торговельну організацію. У 1947 р. було укладено 

Генеральну угоду про тарифи й торгівлю (ГАТТ), країни-учасниці якої взяли на 

себе зобов’язання усунути обмеження в торгівлі між собою. Однак основне 

зобов’язання – надання національного режиму – не поширювалося на державні 

закупівлі. Державні закупівлі були повністю вилучені зі сфери дії багатосторонніх 

торгових правил, як щодо товарів, так і щодо послуг [172, c. 15]. 

Проте з часом дедалі більше поширювалася думка про обмежений вплив на 

торгівлю дискримінаційної політики державних закупівель та необхідності 

ліквідувати ці «білі плями» в торговельній системі. Перша спроба сформувати 

міжнародні правила у сфері державних закупівель була зроблена на Токійському 

раунді багатосторонніх торговельних переговорів у 1979 р. У підсумку було 

підписано Угоду про державні закупівлі, що набула чинності в 1981 р. [255]. 

Згодом, у 1987 р., до тексту угоди були внесені зміни, і нова редакція почала діяти 

з 1988 р. Угода про державні закупівлі була спрямована на полегшення доступу 

до ринків державних закупівель країн-підписантів. Її сторонами стали тільки 

розвинені країни, і провідну роль в ній відігравали Європейський Союз, Японія і 

США. Сфера застосування зазначеного документа була також обмеженою. 

Відповідно до статистики, зібраної для аналізу реалізації Угоди про державні 

закупівлі, у 1990–1994 рр. її правила та норми регулювали державні контракти на 

загальну суму близько 30 млрд дол США щорічно [14, c. 289]. 

У 1994 р. в ході Уругвайського раунду багатосторонніх торгових 

переговорів Угоду про державні закупівлі було доопрацьовано і розширено сферу 

її застосування. У новій редакції вона набула чинності з 1 січня 1996 р. в межах 

створеної СОТ [151]. Зазначена угода не є багатосторонньою, тобто обов’язковою 
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для всіх країн – учасниць СОТ. На відміну від угоди, прийнятої в ході Токійського 

раунду, вона охоплює не тільки державні закупівлі товарів, здійснювані на 

національному рівні, а й закупівлю послуг, серед яких будівельні роботи, а також 

закупівлі, здійснювані регіональними державними органами та державними 

організаціями, включаючи комунальний сектор. За оцінками Секретаріату СОТ, 

внаслідок розширення сфери застосування нової угоди вартість державних 

закупівель, що відкриті для міжнародної конкуренції, збільшилася в 10 разів [174, 

c. 289]. 

За даними СОТ cторонами Угоди СОТ про державні закупівлі станом на 

2019 р. є всі 28 держав – членів Євросоюзу, Канада, Вірменія, Гонконг, Китай, 

Ізраїль, Ісландія, Японія, Корея, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Нова 

Зеландія, Сингапур, Україна і США [169]. Важливо зауважити, що Україна 

приєдналася до зазначеної угоди лише у 2016 р. Так, Законом України «Про 

приєднання України до Угоди про державні закупівлі» було ухвалено законодавче 

рішення приєднатися на умовах Рішення Комітету з державних закупівель 

Світової організації торгівлі GPA/133 від 16 листопада 2015 р., включаючи дод. А 

і В до цього рішення, до Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. 

в м. Марракеші, зі змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди 

про державні закупівлі, прийнятим 30 березня 2012 р. в м. Женеві [113]. 

Угода СОТ про державні закупівлі встановлює права й обов’язки країн-

учасниць щодо їхнього національного законодавства, нормативних документів, 

відомчих актів і правозастосовної практики у сфері державних закупівель з метою 

досягнення більшої лібералізації і розширення торгівлі, а також удосконалення 

міжнародних правил світової торгівлі. 

Основний принцип Угоди про державні закупівлі – принцип 

недискримінації. Стосовно державних закупівель, що підпадають під цю угоду, 

країни-учасниці зобов’язані надавати товарам, послугам і постачальникам будь-

якої іншої країни – учасниці угоди режим «не менш сприятливий», ніж той, що 

надається її національним товарам, послугам і постачальникам і не 

дискримінувати товари, послуги і постачальників з інших країн-учасниць (ст. III: 
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1). Іншим важливим принципом документа є прозорість законодавчо-

нормативних актів, процедур і способів державних закупівель. 

Угода не поширюється на всі державні закупівлі сторін. Сфера її 

застосування обмежена за: 

 вартістю контрактів (понад певних порогових рівнів, які зазначаються в 

додатках сторін); 

 видами продукції (вилучаючи певні види продукції, наприклад, 

оборонного призначення, і поширюючись тільки на види послуг і будівельних 

робіт, які подані в переліках, що містяться відповідно в дод. 4 та 5 до доп. I); 

 походженням продукції (тільки з країн, що підписали угоду); 

 закупівельними організаціями (сфера застосування обмежена тільки 

державними організаціями національного, регіонального та місцевого рівнів й 

іншими організаціями, внесеними до відповідних переліків у дод. 1–3 до доп. I). 

Важливо підкреслити, що більшість сторін угоди (за винятком США) 

обрали підхід щодо складання позитивного переліку, тобто коли правила Угоди 

про державні закупівлі поширюються тільки на ті види послуг, що внесені до 

переліку даної сторони. Що ж стосується товарів, то, навпаки, був обраний 

негативний перелік, тобто охоплюються всі товари, за винятком тих, що 

конкретно входять до переліку (наприклад, матеріали оборонного призначення) 

[248, c. 47]. 

Необхідно звернути увагу, що винятки із зобов’язань за Угодою про 

державні закупівлі також передбачаються для країн, які розвиваються, у певних 

ситуаціях (ст. V) і з не економічних причин, наприклад, із міркувань національної 

оборони, суспільної моральності, порядку або безпеки, захисту здоров’я людей, 

тварин або рослин, захисту інтелектуальної власності тощо (ст. XXIII). 

Угода надає право сторонам модифікувати взаємно погоджену сферу 

застосування, за умови, що це здійснюється відповідно до процедур унесення 

поправок і модифікацій, зазначених у ст. XXIV:6. 

Документ визнає потреби країн, що розвиваються, особливо найбільш 

відсталих, і надає особливий і диференційований режим, щоб допомогти їм у 
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розвʼязанні конкретних завдань розвитку (ст. V:l). Стаття V також містить 

положення про технічне сприяння (ст. V:8–11); створення інформаційних центрів, 

що надають інформацію про способи та процедури закупівель у розвинених 

країнах (ст. V:11) й особливий режим для найменш розвинених країн (ст. V:12 і 

13). Способи передачі даних передбачені у відповідних положеннях угоди і 

передбачають телексний, телеграфний і факсимільний зв’язок. Угода про 

державні закупівлі визнає той факт, що її положення не враховують швидкого 

розвитку інформаційних технологій у державних закупівлях. Щоб це не 

створювало перешкод технічному прогресу в зазначеній галузі, угода закликає до 

проведення регулярних консультацій у Комітеті СОТ із державних закупівель із 

модернізації інформаційних технологій та, у разі потреби, проведення 

переговорів зі зміни самої угоди (ст. XXIV:8). 

Водночас лібералізація державних закупівель несе в собі величезний 

потенціал для розвитку торгівлі поряд із підвищенням ефективності механізму 

реалізації державних закупівель [7, c. 144]. 

Для розвитку положень, що регулюють державні закупівлі послуг у СОТ, 

проводилася робота в кількох галузях: 

1) Ухвалення нової редакції Угоди СОТ про державні закупівлі 6 квітня 

2014 р. [314]. Основні відмінності від старої редакції полягають у тому, що новий 

документ містить жорсткі положення про запобігання корупції при проведенні 

державних закупівель. Стосовно кожного учасника угода містить безпосередній 

опис сфери її застосування. Сфера охоплення визначається кожним учасником у 

ході переговорів про приєднання за наступними напрямами: конкретні 

національні закупівельні організації, види товарів, види послуг, порогова вартість 

контрактів. 

Для країн, що беруть участь в угоді, встановлюється граничний рівень 

державних закупівель. Досягнення цього порогового рівня, що вимірюється у 

спеціальних правах запозичення (СПЗ), відкриває доступ до тендерів як місцевим, 

так й іноземним постачальникам товарів, послуг і робіт. Для більшості країн, що 

підписали документ, ці порогові значення однакові. Для товарів і послуг (за 
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винятком будівельного сектора) порогові суми дорівнюють 130 тис. СПЗ, а для 

будівельних робіт – 5 млн СПЗ [171, c. 31], що станом на 18 червня 2017 р. 

становить 179 514,62 дол США та 6 904 408,40 дол США, відповідно. 

2) Переговори в межах ГАТС про державні закупівлі. 

Як було зазначено, багатосторонні правила СОТ не регулюють державні 

закупівлі в торгівлі послугами. Зобов’язання з режиму найбільшого сприяння, 

поряд із зобов’язаннями щодо доступу на ринок і надання національного режиму, 

не застосовуються щодо закупівель державними установами для цілей уряду. 

Критерієм державної закупівлі в межах ГАТС є її здійснення не з метою 

комерційного перепродажу або використання при наданні послуг для комерційної 

реалізації (ст. 3 ГАТС). Дискусії з приводу цієї статті ГАТС розгорнулися ще в 

1995 р., відразу після набрання чинності Генеральної угоди з торгівлі послугами. 

Країни не змогли узгодити єдиний підхід до регулювання державних закупівель 

у сфері послуг на багатосторонньому рівні. У концептуальній частині переговорів 

виокремилася низка проблем, пов’язаних, насамперед, з основними визначеннями 

і термінологією. За підсумками переговорів країнам не вдалося домовитися про 

визначення терміна «закупівельна організація» й узгодити, чи повинна це бути 

організація, що діє на федеральному, відомчому, регіональному та місцевому або 

муніципальному рівні. Розвинені країни пропонували внести в це визначення всі 

рівні, тоді як країни, що розвиваються, не виробили остаточного і єдиного підходу 

до зазначеного питання взагалі. Інше важливе невирішене питання стосувалося 

залучення державних торговельних організацій [31, c. 47]. 

У межах переговорів виникло питання про те, чи слід вносити до ГАТС 

існуючі окремі розрізнені положення з Угоди про державні закупівлі, чи краще 

виробити загальніший підхід, що охоплює як торгівлю товарами, так і торгівлю 

послугами [5, c. 103]. 

Ці нерозвʼязані питання, пов’язані з регулюванням державних закупівель у 

торгівлі послугами, були внесені до порядку денного Дохійського раунду 

торговельних переговорів. У Міністерській декларації, прийнятій на конференції 
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в Гонконгу, наголошувалося на необхідності продовження роботи в цьому 

напрямі, проте конкретних результатів закріплено не було. 

У межах Дохійського раунду думки членів СОТ щодо мандата проведення 

переговорів у частині ст. XIII ГАТС розійшлися. Згідно із цією статтею вимоги 

щодо режиму найбільшого сприяння, внутрішнього регулювання та визнання не 

застосовуються до законів і правил, що визначають порядок закупівлі 

державними установами послуг для цілей уряду і не з метою комерційного 

перепродажу або використання при наданні послуг для комерційної реалізації. 

Також у статті закріплено намір країн відновити багатосторонні переговори з 

питань державних закупівель послуг [171, c. 44]. 

Частина членів  СОТ (наприклад, США) дотримується тієї думки, 

відповідно до якої у статті йшлося про доступ на ринок, недискримінацію, поряд 

із прозорістю та іншими процедурними питаннями. Інші члени СОТ (Індія, Китай) 

інтерпретують цю статтю інакше і пропонують не поширювати мандат 

переговорів на режим найбільшого сприяння, доступ на ринок і національний 

режим. 

Поряд із положеннями угоди та переговорною роботою щодо державних 

закупівель відповідно до ст. XIII:2 ГАТС, питання відкриття ринку державних 

закупівель для іноземних учасників дедалі частіше стають предметом 

регулювання регіональних торгових угод (РТУ).  

У 2014 р. 25 % реально діючих і нотифікованих до СОТ РТУ містили 

докладні положення щодо державних закупівель і, зокрема, охоплювали державні 

закупівлі послуг. Важливо зауважити, що в подібних РТУ беруть участь не тільки 

країни, що прийняли Угоду про державні закупівлі, а й ті, що в ній не беруть 

участі (наприклад, більшість країн Латинської Америки, що розвиваються). При 

цьому структурна частина регіональних угод, присвячена державним закупівлям, 

будується переважно за типом тексту Угоди СОТ (або за версією 1994 р., або на 

основі редакційної версії) [155, c. 202]. 

Подібні положення вимагають уважного вивчення з багатьох причин. 

Положення про державні закупівлі в  РТУ важливі, насамперед, самі по собі, 
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оскільки в багатьох юрисдикціях вони стали результатом величезної тривалої 

роботи із просування міжнародних правил торгівлі та конкуренції на ринках 

державних закупівель (це особливо важливо для країн, що не беруть участі в 

угоді). Результатом положень стає підвищення прозорості правил щодо 

процедури державних закупівель, а також стосовно розширення галузевого 

охоплення переліку зобов’язань, що сприяють залученню національної системи 

державних закупівель у глобальний конкурентний ринок. По суті, положення 

щодо державних закупівель можуть безпосередньо впливати на стан ключового 

економічного сектора, який визначає динаміку і якісний розвиток усієї економіки 

[6, c. 443]. 

По-друге, положення щодо державних закупівель у РТУ важливі для 

вивчення на предмет їхньої відповідності (або невідповідності) положенням 

Угоди про державні закупівлі. У загальних рисах і ті, й інші положення націлені 

на застосування недискримінаційних принципів, розробку умов здійснення 

державних закупівель тощо. Однак у межах регіональних угод можуть бути 

запропоновані альтернативні Угоді про державні закупівлі правила та механізми. 

Якщо зміст положень про державні закупівлі в РТУ фундаментально 

відрізняється від тексту Угоди про державні закупівлі, то існує ризик виникнення 

конфлікту між сторонами. Наприклад, щодо закріплення можливості 

застосування альтернативних механізмів урегулювання спорів. 

Омбудсмени/медіатори вправі проводити розслідування щодо діяльності із 

закупівель і вирішувати спірні питання за допомогою погоджувальних процедур. 

Не можна не згадати той факт, що існує глибока економічна 

взаємозалежність між регулюванням торгівлі послугами і ринком державних 

закупівель. Зобов’язання щодо доступу на ринок послуг дуже впливають на 

ефективність здійснення державних закупівель послуг. Наприклад, іноземні 

постачальники при наданні послуг для державних закупівель повинні брати до 

уваги таке: їхня можливість подавати заявки або надавати послуги іноземного 

походження буде залежати від застосовуваних для державних закупівель правил, 

які можуть бути, наприклад, засновані на Угоді про державні закупівлі. Однак при 
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цьому їхня конкурентоспроможність значною мірою залежить від відповідних 

умов щодо доступу на ринок й умов, пов’язаних із наданням національного 

режиму, закріплених ГАТС. Так, ГАТС побічно визначає можливість 

конкурувати на ринках державних закупівель та рівень участі вироблених за 

кордоном послуг у системі державних закупівель [158, c. 19]. Права установи та 

транскордонної поставки для іноземних постачальників послуг у якомусь секторі, 

що закріплені в ГАТС, можуть, наприклад, мати важливе значення для цих 

постачальників послуг у частині ефективної конкуренції за контракти в межах 

Угоди про державні закупівлі. 

На конкурентоспроможність іноземного постачальника буде також 

впливати і можливість укладати договір про закупівлю через присутність 

фізичних осіб, що часто відбувається в секторі ділових послуг, а також 

будівництві. Зобов’язання Угоди про державні закупівлі і ГАТС щодо доступу на 

ринок і національного режиму можуть бути і не пов’язаними. Проте при цьому 

доступ до ринку урядових закупівель, регульований Угодою про державні 

закупівлі, впливає на обсяг операцій і, тим самим, позначається на 

конкурентоспроможності окремих постачальників послуг. Зазвичай на практиці 

великі контракти з надання послуг укладаються з державними структурами. Якщо 

іноземний постачальник послуг у них не бере участі, то його комерційна 

присутність на ринку не залежить від відповідних положень ГАТС.  

Положення Угоди про державні закупівлі, таким чином, посилюють 

положення ГАТС, і подібний взаємозв’язок спостерігається між державними 

закупівлями та лібералізацією торгівлі послугами в РТУ [71, c. 22]. 

Якщо дія ГАТС поширюється тільки на торгівлю послугами, то Угода про 

державні закупівлі регулює урядові закупівлі без жорсткого поділу підходів до 

закупівель товарів і послуг. Наприклад, ст. II Угоди про державні закупівлі, 

визначаючи її сферу дії, згадує «товари, послуги або будь-яке їхнє поєднання». 

Однак це не єдиний аспект, пов’язаний із доступом на ринок, у якому сфера дії 

ширша в Угоді про державні закупівлі, ніж у ГАТС. Важливо відзначити, що ні 



68 

Угода про державні закупівлі, ні РТУ у положеннях про державні закупівлі не 

забезпечують всеосяжні, повні зобов’язання щодо послуг. 

Що стосується Угоди про державні закупівлі, то її дія поширюється на 

закупівельні організації, які вказала кожна сторона-учасниця, на товари, 

будівельні послуги та послуги, внесені до переліків. Більше того, угода починає 

регулювати тільки ті закупівельні контракти, вартість яких перевищує певний 

рівень (вартість фіксується в дод. I). 

Усі ці три виміри і визначають можливості доступу на ринок. Іншими 

словами, конкретні закупівлі можна здійснювати лише в ситуації, коли 

дотримуються правила Угоди про державні закупівлі в частині закупівельної 

організації, щодо певного товару чи послуги, і вони внесені у відповідні 

зобов’язання країни, а вартісний обсяг закупівлі вищий зазначених граничних 

рівнів. Обмеження щодо доступу на ринок також можуть бути перераховані в 

загальних положеннях у кінці переліків сторін, де міститься набір винятків із 

прийнятих зобов’язань. Часто до винятків вдаються країни, що розвиваються, і 

пов’язують їх із неекономічними причинами: наприклад, з міркувань захисту 

національної безпеки, безпеки громадського порядку, здоров’я людини, захисту 

тварин, рослин й інтелектуальної власності. 

При оформленні зобов’язань із послуг за Угодою про державні закупівлі 

країни використовують Тимчасовий класифікатор основних продуктів 

(Provisional Central Product Classification) [74]. Охоплення положень про 

державні закупівлі торгівлі послугами в угодах дуже нерівномірне за секторами. 

Найбільші зобов’язання стосуються будівництва і пов’язаних із ним 

інжинірингових послуг, а також комп’ютерних послуг. Найменші зобов’язання 

країни приймають на себе з науково-дослідних послуг. При цьому, як в Угоді про 

державні закупівлі, так і в регіональних торговельних угодах значною мірою 

підходи відрізняються для фінансових послуг: на відміну від Угоди про державні 

закупівлі, у регіональних торговельних угодах країни вкрай неохоче беруть на 

себе зобов’язання в цій сфері і, передусім, ті країни, які не є учасницями Угоди 

про державні закупівлі. 
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Мабуть, найбільш очевидною перевагою Угоди про державні закупівлі 

перед РТУ є механізм урегулювання спорів, що дозволяє зміцнювати правила та 

зобов’язання для країн-учасниць. І хоча низка РТУ закріплює двосторонні 

процедури розв'язання спорів, сформованих за аналогією із СОТ, варто 

підкреслити, що система вирішення спорів у  межах СОТ вважається 

ефективнішою [290, c. 44].   

Певний успіх функціонування системи вирішення спорів СОТ полягає в 

декількох ключових факторах, що були покладені в основу системи врегулювання 

спорів ГАТТ і доповнені в межах СОТ, а саме: розв'язання спору на стадії 

взаємних переговорів (без ініціювання процедури судового розгляду); система 

врегулювання спорів досить прозора і працює в автоматичному режимі, тобто 

відсутня можливість блокування відповідачем процедури розгляду спору; участь 

у розгляді спорів у складі третейських груп незалежних експертів, що приводить 

до дуже ретельного опрацювання прийнятих доповідей, а також можливість 

апеляційного оскарження та належного контролю за виконанням винесених 

рішень. За такого режиму саме норми права, а не владні відносини, лежать в 

основі розподілу і забезпечення дотримання юридичних прав й обов’язків, що, зі 

свого боку, сприяє скороченню існуючої нерівності, захисту законних інтересів 

держав – членів СОТ, а також зведення до мінімуму зловживання правами [293, 

с. 88]. 

Наразі багато сучасних механізмів урегулювання спорів в РТУ нагадують 

процедуру врегулювання торговельних спорів у межах СОТ, зокрема 

закріплюють положення про попередні консультації для врегулювання 

розбіжностей, що виникли, про групи незалежних експертів, які розглядають 

справи по суті тощо. Така ситуація свідчить про певну успішність й ефективність 

створеного в межах СОТ механізму. Як зазначав у своїй роботі Д. Морган, 

«режим урегулювання спорів, створений у СОТ, змусив ті держави, що не бажали 

або не вважали за необхідне застосовувати юрисдикційну процедуру вирішення 

спорів, змінити свій підхід» [279, с. 252]. 

Комісія ООН з міжнародного торгового права (UNCITRAL) 
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За рекомендацією провідних міжнародних фінансових інститутів і для 

сприяння країнам, що розвиваються, і колишнім соціалістичним країнам, у 

1986 р. зазначена комісія ухвалила рішення розпочати роботу в галузі державних 

закупівель. Робота привела до прийняття (першої редакції) в 1994 р.  Типового 

закону про закупівлі товарів, будівельних робіт і послуг [140]. Рішення про 

розробку типового законодавства із закупівель було ухвалено у відповідь на той 

факт, що законодавство у низці країн було застарілим або неадекватним. Це 

зумовлювало неефективність та низьку результативність закупівельного процесу, 

нездатність державних замовників забезпечити необхідну ефективність 

витрачання коштів. Хоча всім країнам необхідно мати сильне законодавство у 

сфері державних закупівель, особливо гостра потреба відчувалась у країнах, що 

розвиваються, а також у країнах із перехідною економікою. 

Прийнятий 1 липня 2011 р. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про закупівлю 

товарів (робіт) [143], замінив собою Типовий закон ЮНСІТРАЛ про закупівлю 

товарів (робіт) та послуг 1994 р. Варто обумовити, що Типовий закон ЮНСІТРАЛ 

про закупівлю товарів (робіт) і послуг є рекомендаційним і як такий не має прямої 

юридичної дії та національної юрисдикції. 

У текст Типового закону 2011 р. внесені положення, що сприяють 

об’єктивності, справедливості, участі, конкуренції та сумлінності. Ключовим 

принципом є прозорість процесу закупівель, що дозволяє наочно бачити ступінь 

дотримання встановлених процедур і принципів. Прозорість забезпечується 

використанням таких сучасних технологій, як електронні торги, електронні 

засвідчуючі підписи, електронні бази даних, зокрема і несумлінних 

постачальників, а також, що особливо важливо, дотримання принципу 

доступності інформації для будь-якої зацікавленої фізичної особи або групи осіб, 

об’єднаних у юридичну особу, якщо не йдеться про державну таємницю. Усі 

рішення та заходи, що застосовуються в ході процесу закупівель, можуть бути 

оскаржені потенційними постачальниками. Уведення в Типовий закон 2011 р. 

використання такого комерційного методу укладання контрактів як рамкові угоди 

(умови рамкової угоди не є остаточними і деталізованими) дозволяє 
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представникам уряду на всіх рівнях взаємодіяти з потенційними постачальниками 

поетапно, уточнюючи специфікацію закупівель на першому етапі відбору і 

можливість забезпечення максимальної ефективності витрат на другому етапі 

відбору потенційних постачальників [140].  

У Типовому законі 2011 р. обумовлюються захисні процедури у вигляді 

пріоритету міжнародних угод, учасником яких є та чи інша країна, над її 

національним законодавством, зокрема й у сфері державних закупівель – з метою 

стимулювання міжнародної торгівлі та дотримання міжнародних стандартів. У 

Типовому законі 2011 р. враховані положення Угоди СОТ про урядові закупівлі, 

директив Європейського Союзу (про закупівлі та засоби правового захисту), 

Конвенції ООН проти корупції, керівні принципи закупівель і керівні принципи 

набору та найму консультантів Світового банку й аналогічних документів інших 

міжнародних фінансових установ [165]. 

Якщо ст. 6 «Інформація про можливі майбутні закупівлі» Типового закону 

2011 р. є новацією і відповідно до її п. 1 закуповуючі організації можуть 

публікувати інформацію про діяльність у галузі закупівель, що пропонується на  

майбутні місяці або роки, то ст. 8 «Участь постачальників або підрядників» 

зберігає спадкоємність із Типовим законом 1994 р. 

До серйозних новацій Типового закону 2011 р. можна віднести детальну 

розробку для цілей державних закупівель умов використання електронного 

реверсивного аукціону у ст. 31; умов використання рамкової угоди у ст. 32; 

процедур залучення й оцінки тендерних заявок у ст. 36–44; а також наслідків 

заперечування у ст. 65. 

Не менш важливими є новації в галузі правил, що стосуються критеріїв і 

процедур відбору у ст. 11. Наприклад, відповідно до п.  2 ст. 11 Типового закону 

2011 р. критерії відбору, що стосуються об’єкта закупівель, можуть передбачати: 

– ціну; 

– витрати на використання, експлуатацію і ремонт стосовно товарів або 

робіт; терміни поставки товарів, завершення робіт або надання послуг; 

характеристики об’єкта закупівель, такі як функціональні характеристики товарів 
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або робіт, а також екологічні характеристики об’єкта закупівель; й умови платежу 

та гарантій щодо об’єкта закупівель; 

– коли це має значення при закупівлях, що здійснюються відповідно до 

ст. 47, 49 і 50 Типового закону – досвід, надійність і професійну й управлінську 

компетентність постачальника або підрядника та персоналу, який братиме участь 

у постачанні об’єкта закупівель. 

На додаток до критеріїв, викладених у п. 2 ст. 11, критерії відбору згідно з 

п. 3 ст. 11 можуть містити: 

 будь-які критерії, облік яких дозволяється або вимагається згідно з 

підзаконними актами про закупівлі або іншими положеннями законодавства цієї 

держави; 

 преференційну поправку на користь внутрішніх постачальників або 

підрядників або щодо товарів внутрішнього виробництва або будь-яку іншу 

преференцію, якщо це дозволяється або вимагається згідно з підзаконними 

актами про закупівлі або іншим положенням законодавства цієї держави. 

Преференційна поправка обчислюється відповідно до підзаконних актів про 

закупівлі. Тут варто зауважити, що такі положення не узгоджуються з вимогами 

преамбули Директиви 2014/24/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 26 

лютого 2014 р. про державні закупівлі та скасування Директиви 2004/18/ЄC, де 

зазначено «Присудження державних контрактів або контрактів від імені органів 

влади держав-членів має відповідати принципам Договору про функціонування 

Європейського Союзу (ДФЄС) і, зокрема, вільного переміщення товарів, свободи 

розміщення та свободи надавати послуги, а також принципам, що випливають із 

цього, наприклад, рівноправного ставлення, недискримінації, взаємного визнання, 

пропорційності та прозорості. Проте для державних контрактів, сума яких 

перевищує певне значення, мають бути розроблені положення, що координують 

національні процедури закупівель із метою забезпечення практичного ефекту цих 

принципів і відкритості державних закупівель для конкуренції» [24].  

У підсумку критерії відбору державної закупівлі доповнюються, крім 

цінового критерію, досить широким спектром критеріїв, пов’язаних із 
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кваліфікацією і досвідом роботи постачальників та підрядників, з можливими 

преференціями на їхню користь, зокрема як вітчизняних виробників. 

Ми поділяємо погляди дослідників, які доводять, що новації в галузі правил, 

які стосуються оцінки і вартості закупівлі у ст. 12 Типового закону 2011 р., мають 

яскраво виражений антикорупційний характер. Згідно з п. 1 ст. 12, закупівельна 

організація не допускає ні дроблення своїх закупівель, ні використання для оцінки 

вартості закупівель того чи іншого конкретного методу визначення вартості з тим, 

щоб обмежити конкуренцію між постачальниками або підрядниками, або іншим 

чином ухилитися від виконання своїх зобов’язань [294, c. 88]. 

II група – регіональні норми міжнародного права 

Європейський Союз 

Зазначимо, що Європейський Союз був сформований внаслідок підписання 

Римського договору в 1957 р. [298]. Початковий договір не містив положень, що 

безпосередньо належать до державних закупівель, але він містив норми, які 

забороняють країнам-членам дискримінувати потенційних постачальників з 

інших країн ЄС й обмежувати вільну торгівлю. Спеціальні директиви із 

закупівель були прийняті Радою ЄС у 1971 р. – Директива з робіт у 1976 р. – 

Директива щодо поставок товарів [240]. Ці директиви були засновані на трьох 

основних принципах: 

 інформування про контракти на всій території Європейського Союзу; 

 заборона технічних специфікацій, що можуть дискримінувати 

потенційних постачальників; 

 застосування об’єктивних критеріїв для участі в торгах і для процедур 

присудження контрактів. 

Директиви мали обмежену мету – зробити державні закупівлі прозорішими. 

Вони не вводили нові процедури торгів, не націлювалися на заміну існуючих 

національних правил і процедур. Відповідно до Директиви з робіт у країн-членів 

залишалося право: «зберігати або вводити нові процедурні правила щодо 

державних контрактів на роботи, за умови, що вони кореспондують з усіма 

відповідними положеннями законодавства Співтовариства і, зокрема, із 
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заборонами, що випливають із принципів, встановлених у Договорі щодо права 

на свободу надання послуг». 

З урахуванням прагнення завершити створення Єдиного ринку, у кінці 

1980-х і на початку 1990-х рр. було розроблено нове покоління більш жорсткого 

законодавства із закупівель: 

 Директива з послуг (92/50/ЄЕС) [224], 

 Директива з робіт (93/37/ЄЕС) [226], 

 Директива щодо поставок (93/36/ЄЕС) [225], 

 Директива щодо оскарження і вирішення розбіжностей (89/665/ ЄEC) 

[222], 

 Директива з комунальних послуг (93/38/ЄЕС) [227], 

 Директива щодо оскарження і вирішення розбіжностей в комунальному 

секторі (92/13/ЄЕС) [223].  

На нашу думку, розвиток права Європейського Союзу, законодавчі акти та 

розширення ЄС сприяли удосконаленню стандартів щодо державних закупівель 

шляхом уведення правил, що забезпечують їхнє застосування і можливість 

захисту прав постачальників у разі порушення правил. Нове покоління норм не 

змінило основного характеру директив ЄС із закупівель, що прагнули забезпечити 

прозорість без заміни або скасування національних процедур закупівель.  

Надалі, у 2004 р., у межах Європейського Союзу у сфері державних 

закупівель було прийнято дві основні директиви: Директива 2004/18/ЄС щодо 

координації процедур укладання державних контрактів на виконання робіт, 

постачання товарів і надання послуг [27] та Директива 2004/17/ЄС щодо 

координації процедур укладання державних контрактів у сфері водопостачання, 

енергетики, транспорту та поштового зв’язку [21].  

На початку 2014 р. були суттєво переглянуті директиви про державні 

закупівлі, і Європейська рада, спільно з Європейським парламентом, прийняла 

три нові директиви, що замінюють попередні, й одночасно ввела директиву, що 

регулює договори концесії і директиву про електронне інвойсування (е-

інвойсування) в державних закупівлях: 
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 Директива 2014/24/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 26 

лютого 2014 р. про державні закупівлі та скасування Директиви 2004/18/ЄC [24]; 

 Директива 2014/25/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 26 

лютого 2014 р. щодо здійснення закупівель організаціями, які працюють у 

водогосподарському, енергетичному, транспортному секторах та секторі 

поштових послуг, що скасовує Директиву 2004/17/ЄC [25]; 

 Директива 2014/23/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 26 

лютого 2014 р. про укладання договорів концесії [23]; 

 Директива 2014/55/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 16 

квітня 2014 р. про електронне інвойсування (е-інвойсування) в державних 

закупівлях [26]. 

Метою ухвалення згаданих вище правових актів є спрощення процедур 

проведення торгів і перехід багато в чому до процедур, що проходять в 

електронному вигляді. З іншого боку, нове регулювання ввело багато в чому 

абсолютно новий порядок проведення тендерів, що значно ускладнить процес 

інтеграції зазначених нововведень і потребуватиме додаткового часу на 

формування нової практики. Нові методи здійснення закупівельних процедур 

мають стати стандартними заходами комунікації та обміну інформацією.  

Відповідно до положень документів, для країн – членів ЄС уже доступні 

такі засоби комунікації та обміну інформацією: електронні засоби; поштовий або 

факсимільний зв’язок; усне спілкування; особисте вручення, що підтверджується 

відповідною випискою. Усне спілкування (що передбачає також телефонні 

розмови) не повинно використовуватися для визначення істотних елементів 

процедури вибору постачальника. До того ж, зміст усних переговорів має бути 

зафіксований на папері [292, c. 92]. 

Звертаємо увагу, що деякі правила регулювання державних закупівель 

товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб ЄС залишилися незмінними: 

1. Держави – члени ЄС зобов’язані формувати та розміщувати замовлення, 

з огляду на принципи забезпечення вільного економічного простору в межах 

Єдиного європейського ринку; дотримання правил, передбачених Генеральною 
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угодою СОТ із тарифів і торгівлі (ГАТТ); необхідності забезпечення ефективної 

конкуренції, забезпечення прозорості і максимальної відкритості закупівель. 

2. Закуповувана продукція повинна відповідати стандартам ЄС або 

національним стандартам, при цьому не мати дискримінаційного характеру. 

3. Потенційні постачальники повинні мати відповідну кваліфікацію, що 

передбачає вимоги про реєстрацію в національних професійних або торгових 

реєстрах. 

4. Процедури розгляду заявок і критерії відбору кращої заявки відповідно 

до визначених параметрів також відображені в тексті директив. 

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) 

Поява ЄАВТ нерозривно пов’язана із процесами економічної інтеграції 

країн Західної Європи після Другої світової війни. Конвенція про заснування 

асоціації була підписана 4 січня 1960 р. [47] у Стокгольмі. Першими учасницями 

конвенції були сім держав – Австрія, Данія, Норвегія, Португалія, Швеція, 

Швейцарія та Сполучене Королівство. У 2001 р. відбулося підписання Вадуцької 

конвенції, що набула чинності 21 червня 2001 р. Конвенція визначила завдання 

нової організації: сприяння безперервному зростанню економічної активності, 

забезпечення зайнятості, підвищення продуктивності, раціонального 

використання ресурсів, фінансової стабільності і неухильного підвищення рівня 

життя на території держав-членів; забезпечення сумлінних умов конкуренції в 

торгівлі між державами-членами; ліквідація нерівності в умовах постачання 

сировини, виробленої на території держав-членів; сприяння гармонійному 

розвитку та зростанню світової торгівлі шляхом ліквідації торговельних бар’єрів. 

У межах ЄАВТ було створено зону вільної торгівлі в тому значенні, яке надає 

цьому явищу Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1947 р.  

Співпраця з іншими країнами здійснюється на двох рівнях.  Перший із них 

передбачає укладання двосторонніх угод про вільну торгівлю. ЄАВТ уклала такі 

угоди з Болгарією, Чилі, Хорватією, Ізраїлем, Йорданією, Ліваном, Македонією, 

Мексикою, Марокко, Палестинською Автономією, Румунією, Сингапуром, 

Тунісом, Туреччиною та Південною Кореєю.  ЄАВТ підписала й імплементувала 
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угоди про вільну торгівлю з Митним союзом півдня Африки і Радою 

співробітництва арабських держав Перської затоки, а також уклала такі угоди з 

Організацією центральноамериканських держав (Коста-Ріка, Гватемала і Панама) 

та створила Європейський економічний простір (ЄЕП) з ЄС. Другий рівень 

співпраці передбачає укладання ЄАВТ спільних декларацій про взаємодію. 

Укладено спільні декларації про співробітництво ЄАВТ з Україною, Албанією, 

Алжиром, Єгиптом, Сербією та Чорногорією, Торговельно-економічним союзом 

країн Латинської Америки (МЕРКОСУР). 

Стратегічною метою діяльності ЄАВТ залишається лібералізація торгівлі з 

її найважливішими торговельними партнерами шляхом укладання угод про 

вільну торгівлю та розвитку співпраці в межах СОТ. У найближчій перспективі 

ЄАВТ планує укласти угоди про вільну торгівлю з Канадою і Таїландом, а також 

продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами щодо створення умов, 

необхідних для укладання угод про вільну торгівлю. 

Угоду про вільну торгівлю між Україною і державами ЄАВТ було 

підписано 24 червня 2010 р. у Рейк’явіку (Ісландія), у межах ювілейної 

Міністерської конференції Європейської асоціації вільної торгівлі [150]. Цей 

документ став першою торговельною угодою України з моменту її вступу до СОТ 

у 2008 р. 

Зазначену угоду ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Угоди 

про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної 

торгівлі (ЄАВТ)» від 7 грудня 2011 р. [116]. Угода набула чинності з 1 червня 

2012 р. 

Окрім власне Угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄАВТ, також були 

підписані угоди про вільну торгівлю у сфері сільського господарства між 

Україною та Норвегією, Україною і Швейцарією та Україною й Ісландією; ці три 

угоди є невід’ємною частиною першої угоди. 

Угода про вільну торгівлю є всеохоплюючою, включаючи торгівлю 

товарами (промислові та сільськогосподарські товари, риба й інші морські 

продукти), торгівлю послугами, інвестиції, спрощення процедур торгівлі, 
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конкуренцію, захист прав інтелектуальної власності та державні закупівлі. 

Двосторонні угоди з торгівлі сільськогосподарською продукцією також є 

частиною створеної ЗВТ. Створений Спільний комітет Україна – ЄАВТ, основним 

завданням якого є нагляд за виконанням та дією Угоди про вільну торгівлю, 

проведення консультацій, підготовка рекомендації тощо. Сторони також 

узгодили процедури, що сприятимуть урегулюванню спорів шляхом проведення 

консультацій. 

Основна частина Угоди про ЗВТ між Україною і ЄАВТ (далі – Угода) 

складається із преамбули і 10 розділів, зміст яких відображений у їхніх назвах: 

«Загальні положення», «Торгівля товарами», «Торгівля послугами», «Інвестиції», 

«Захист інтелектуальної власності», «Державні закупівлі», «Конкуренція», 

«Інституційні положення», «Вирішення спорів» та «Прикінцеві положення». 

Також Угода містить додатки, у яких закріплені ставки імпортних мит на різні 

групи товарів для України й кожної із країн – членів ЄАВТ, роз’яснення, що 

деталізують положення основної частини Угоди, а саме: правила визначення 

походження товарів, регулювання права власності на географічні 

зазначення,тендерні процедури й державні закупівлі, принципи торгівлі 

послугами, технічні специфікації тощо. 

Згідно з Угодою про ЗВТ між Україною і ЄАВТ сторони забезпечують 

взаємне й ефективне відкриття своїх ринків державних закупівель із тим, щоб 

«забезпечити максимально конкурентні можливості для постачальників і зробити 

державні витрати більш ефективними». Наприклад, стосовно  будь-якого заходу 

щодо охоплюваної закупівлі  кожна  зі  сторін  повинна  забезпечити,   щоб   її   

закупівельні  організації без зволікань та безумовно надавали стосовно товарів і 

послуг будь-якої іншої сторони та постачальників  будь-якої  іншої  сторони,   що   

пропонує   товари  або  послуги,  режим  не  менш  сприятливий,  ніж той,  який 

надають вітчизняним товарам, послугам  і постачальникам.  

Сторона має забезпечити,  щоб її закупівельні організації  здійснювали 

охоплювану закупівлю прозоро та неупереджено:  
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– відповідно до розділу Угоди про ЗВТ між Україною і ЄАВТ, із 

застосуванням методів, таких як відкрита тендерна процедура, вибіркова 

тендерна процедура й обмежена тендерна процедура, як це визначено у ст. 11–13 

дод. XIV;  

– уникаючи конфлікту інтересів;  

– запобігаючи корупційним діям.  

Сторони,     наскільки    це    можливо,    намагатимуться  використовувати  

електронні  засоби  комунікації  для   здійснення  ефективного  поширення  

інформації  стосовно державних закупівель,  зокрема інформації щодо тендерних 

можливостей,  яка  надається закупівельними  організаціями,  при  цьому  

дотримуючись  принципів  прозорості та недискримінації.  

Процедура здійснення державних закупівель детально описана в дод. XIV 

та XV до Угоди. У додатках містяться, зокрема, списки організацій, які можуть 

здійснювати закупівлі на центральному та регіональному рівнях, критерії відбору 

таких організацій, списки винятків товарів (товарних груп, за якими державні 

закупівлі здійснюються за окремо визначеними процедурами), списки 

організацій, що діють у комунальному та подібних секторах (для кожної із країн), 

й інша інформація. 

Окремий наголос в Угоді зроблений на необхідності забезпечення 

прозорості інформації при здійсненні державних закупівель. Наприклад, 

постачальнику, який не переміг, на його вимогу має бути надано пояснення про 

підстави відхилення його тендерної пропозиції і переваги тендерної пропозиції 

переможця. 

У додатках до Угоди описано також правила публікації повідомлень про 

державні закупівлі, умови участі в торгах чи тендерах, опис реєстраційних систем 

і тендерної документації, технічні специфікації, тендерні процедури й електронні 

торги, процедуру присудження контрактів тощо. 

Підписання ЗВТ із ЄАВТ у 2010 р., так само як і підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС у 2014 р., закріплює обов’язковий характер взаємного відкриття 

ринків державних закупівель з боку України та країн ЄАВТ і ЄС. Цей процес має 
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сприяти збільшенню прозорості та змагальності у сфері державних закупівель 

України, сприяти більшій ефективності здійснення державних витрат і вищій 

якості поставлених за державний кошт товарів чи виконаних послуг. 

Північноамериканська зона вільної торгівлі (NAFTA) 

Наразі НАФТА є великою регіональною зоною вільної торгівлі з 

населенням понад 470 млн осіб і сукупним ВВП 18 645 трлн дол США. Її ядро –

американсько-канадська економічна інтеграція, що здійснюється на базі 

американсько-канадської Угоди про вільну торгівлю (CUSFTA), підписаної у 

вересні 1988 р. [260]. 

Одними із ключових цілей Угоди про НАФТА є: 

 поетапне  скасування всіх митних зборів на товари у взаємній торгівлі 

протягом 10 років (у деяких випадках – 15 років); 

 поетапне скасування нетарифних бар’єрів у торгівлі товарами та 

послугами; 

 пом’якшення режиму для північноамериканських капіталовкладень у 

Мексиці; 

 лібералізація функціонування північноамериканських і канадських 

банків на фінансовому ринку в Мексиці; 

 захист північноамериканського ринку від експансії азіатських і 

європейських компаній, що намагаються уникнути американських мит шляхом 

реекспорту своїх товарів у США через Мексику; 

 створення арбітражної комісії. 

Угода про створення НАФТА передбачає, що державам-учасницям 

зберігають національні митні тарифи в торгівлі із третіми країнами. Планується 

встановлення справедливих правил для взаємних інвестицій і здійснення 

державних закупівель, посилення захисту прав на інтелектуальну власність, 

створення дієвого механізму врегулювання суперечок. 

НАФТА має низку обмежень (винятків). В угоді: 

 встановлено обмежувальні правила торгівлі на низку товарів у деяких 

секторах економіки, особливо «чутливих» до іноземної конкуренції, й 
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асиметричність графіків зниження мит. Це стосується сільського господарства, 

енергетики, продукції автомобільної промисловості, текстильних виробів. В угоді 

усі товари розбиті на три групи – промислові, сільськогосподарські і текстильні 

вироби, включаючи одяг. Для кожної групи розроблені графіки зниження мит, а 

на низку промислових товарів передбачено і здійснено негайне зняття мит; 

 містяться застереження, що дозволяють тимчасово відновити захист для 

галузей промисловості, яким завдано збитку імпортом відповідної продукції; 

 передбачено винятки з режиму вільної торгівлі, зокрема зберігаються: 

право Мексики на заборону іноземної діяльності в нафтовому секторі; право 

Канади на захист деяких секторів, важливих у культурному сенсі (радіомовлення, 

випуск кінофільмів, пластинок, книг тощо); право США на підтримку внутрішніх 

цін і збереження системи закупівель сільськогосподарських товарів [308]. 

На нашу думку, одним із досягнень НАФТА є зняття цілої низки обмежень 

і вимог для іноземних інвесторів (які мали місце в Мексиці): обов’язковий експорт 

певної кількості товарів і послуг, обов’язкове використання вітчизняних товарів і 

послуг, обов’язкова передача технологій. 

Положення НАФТА щодо державних закупівель містяться у гл. 10 Угоди. 

Тут встановлюються основи прав й обов’язків сторін, що мають за мету 

розширення торгівлі між країнами – членами НАФТА. Постачальникам товарів, 

послуг і будівельних робіт з інших країн – членів НАФТА сторони повинні 

надавати національний режим найбільшого сприяння. Встановлені детальні та 

різносторонні вимоги, що стосуються порядку проведення торгів, які повинні 

забезпечувати транспарентний і недискримінаційний характер процесу торгів 

[215]. 

Зауважимо, що обраний у 2016 р. 45-й президент США Дональд Трамп 

заявив про необхідність перегляду умов НАФТА, допускаючи при цьому 

можливість виходу з угоди. Нова угода між США, Мексикою та Канадою 

(USMCA) про вільну торгівлю (за першими літерами в назвах країн) була 

підписана 30 листопада 2018 р. Порівняно з попередньою угодою (NAFTA), 

новий договір дає США ширший доступ до молочного ринку Канади, передбачає 
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збільшення внутрішнього виробництва легкових і вантажних автомобілів. Також 

угода спрямована на удосконалення екологічного та трудового законодавства й 

упровадження захисту інтелектуальної власності. 

III група – норми, прийняті в межах валютно-фінансових організацій 

Значний інтерес викликає досвід здійснення закупівель за рахунок 

громадських коштів так званими міжнародними фінансовими інститутами (МФІ) 

– великими міжнародними некомерційними організаціями, метою діяльності яких 

є розвиток певних галузей економіки різних країн або регіонів світу. МФІ 

акумулюють значні обсяги грошових коштів і реалізують великі міжнародні 

комерційні та некомерційні проекти. 

Оскільки проекти фінансуються за рахунок коштів міжнародних 

фінансових інститутів, то правила витрачання цих коштів, зокрема і правила 

проведення закупівель, встановлюються самими МФІ. В угодах з МФІ про 

надання кредитних ресурсів прийнято ставити посилання на ці правила. Оскільки 

такі угоди мають статус міжнародних, то застосовуються правила закупівель 

МФІ, а не національні правила та процедури закупівель продукції для державних 

потреб [192, c. 89]. 

Правила закупівель товарів і робіт у проектах, що фінансуються Світовим 

банком, прописані в «Керівництві із закупівель за позиками Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку (МБРР) та кредитами MAP» (далі – Керівництво) і 

передбачають такі способи закупівлі: 

 міжнародні конкурсні торги (International Competitive Bidding), 

 національні конкурсні торги (National Competitive Bidding), 

 міжнародні закриті торги (Limited International Bidding), 

 запит котирувань (Shopping), 

 закупівлі з єдиного джерела (Direct Contracting) [304]. 

У Керівництві чітко визначені терміни проведення окремих процедур, 

послідовність дій при настанні тих чи інших обставин, права й обов’язки сторін у 

будь-якій можливій ситуації, причому найбільш детально описано процедуру 
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проведення міжнародних конкурсних торгів як найскладнішого способу 

закупівлі. 

Можна стверджувати, що використовувані міжнародними фінансовими 

інститутами способи закупівель, а також правила їхнього вибору та процедури в 

межах проведених ними проектів багато в чому схожі із правилами та 

процедурами, описаними Типовим законом ЮНСІТРАЛ «Про закупівлі товарів 

(робіт) та послуг» 2011 р. 

Окрім того, Світовий банк випустив типову конкурсну документацію і 

керівництва: типова конкурсна документація для товарів; типова конкурсна 

документація для робіт (великі контракти – понад 10 млн дол США); типова 

конкурсна документація для робіт (невеликі контракти – менше 10 млн дол 

США); типова конкурсна документація для інформаційних систем; типова 

конкурсна документація для товарів – добрив і сировини для добрив; типова 

конкурсна документація для фармацевтичних товарів і вакцин; типова конкурсна 

документація для підручників; типова конкурсна документація для контрактів на 

поставку й установку; керівництво – відбір і наймання консультантів 

позичальниками Світового банку; типова передкваліфікаційна документація для 

промислових і будівельних робіт [259]. 

Регіональні банки розвитку, такі як Африканський банк розвитку, 

Азіатський банк розвитку, Міжамериканський банк розвитку, Європейський банк 

реконструкції і розвитку, зі свого боку, прийняли свої керівництва із закупівель 

на основі керівництв Світового банку та сприяли реформуванню національних 

закупівельних режимів у регіонах, де вони здійснювали свою діяльність, 

відповідно до міжнародно визнаних норм щодо державних закупівель. 

Європейський банк реконструкції і розвитку зазвичай надає позики приватному 

сектору, будучи, таким чином, каталізатором розвитку і функціонування ринку. 

Європейський інвестиційний банк фінансує проекти і в приватному, і в 

державному секторах, взаємодіє з корпоративними підприємствами, 

найважливішими організаціями та банками. Його кредитна політика у країнах 

Центральної та Східної Європи орієнтована на сприяння цим країнам у вступі до 
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Європейського Союзу. Міжнародна фінансова корпорація (МФК), що входить до 

групи Світового банку, надає позики лише приватному сектору для сприяння 

економічному прогресу у країнах, що розвиваються, шляхом мобілізації 

національного та зарубіжного капіталу для стимулювання зростання приватного 

сектора. 

Отже, підсумовуючи викладене в цьому підрозділі, зазначимо, що 

міжнародне співтовариство активно використовує конкурсні технології 

укладання контрактів на постачання товарів, виконання робіт із надання послуг 

при витрачанні державних коштів, чи то кошти платників податків (державні 

закупівлі розвинених країн світу), або ж учасників міжнародних фінансових 

інститутів (закупівлі за проектами Світового банку, ЄБРР тощо).  

Спільним є розуміння того, що конкурсні закупівлі сприяють зниженню 

витрат на придбання товарів, робіт і послуг, забезпечують більшу ефективність 

витрачання і знижують рівень корупції при розміщенні замовлень за рахунок 

державних або громадських коштів. Безумовно, як європейське, так й українське 

законодавство щодо реалізації закупівельної діяльності рухаються до створення 

прозорої та ефективної системи закупівель. У той час, як європейська система вже 

завершила формування підходів до найбільш прозорої структури здійснення 

закупівель і позначила нові напрями розвитку законодавства, зокрема і розвитку 

електронних закупівель, що значно скорочують час на проходження 

закупівельної процедури і забезпечують необхідну прозорість, в Україні робота, 

спрямована на забезпечення прозорості закупівель, активно ведеться і 

законодавство перебуває на стадії перманентного вдосконалення.  Більш того, нам 

необхідно розглянути підходи до формування правових положень, спрямованих 

на розвиток сучасних технологій.  

Доцільним було б, на нашу думку, використовувати європейський досвід 

щодо закупівлі виробництва інноваційної та високотехнологічної продукції 

шляхом формування довгострокового (більше ніж на три роки, як нині) плану 

закупівель такої продукції, з огляду на проголошення стратегічного курсу 

переходу країни на інноваційний шлях розвитку. Варто звернути увагу на 
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закріплення в директивах такої форми комунікації та обміну інформацією, як усне 

спілкування, яке надалі має бути зафіксовано законодавчо. У будь-якому випадку 

передовий міжнародний та європейський досвід міг би стати гарною відправною 

точкою для формування ефективного національного законодавства у сфері 

державних закупівель.  

 

1.3. Історичні етапи становлення державних закупівель  

 

Система державних закупівель є одним із найдієвіших важелів впливу 

держави на економіку. У кожній країні світу з моменту ухвалення першого закону 

про державні закупівлі і донині вдосконалення закупівельної практики є одним із 

пріоритетних завдань органів влади. Причина цього полягає в орієнтації 

державної політики на зниження корупційності витрачання бюджетних коштів, 

забезпечення придбання кращих товарів, робіт і послуг з урахуванням наявних 

потреб і фінансових ресурсів. Крім того, зміни в механізмі державних закупівель 

приводять до суттєвих перетворень: відбувається виникнення нових підходів до 

функціонування фінансової системи країни,  створення досконалішого механізму 

доведення громадських фінансових ресурсів до найбільш конкурентоспроможних 

підприємств. 

Аналіз європейського історичного досвіду ринку державних закупівель є 

одним із найважливіших методів наукового дослідження розвитку інституту 

державних закупівель. На його основі і з урахуванням особливостей країн-членів 

можливо виробити найбільш чіткі рекомендації щодо зміни українського 

законодавства в галузі державних закупівель. 

Уперше закупівлі для державних потреб були використанi в Сирії між 2800–

2400 до н. е., де на червоній глиняній табличці був вигравіюваний наказ про 

доставку 50 глечиків ароматного масла. Інше історичне свідчення державних 

закупівель – розвиток торгівлі шовком між Китаєм і грецькими колоніями у 800 

р. до н. е. [219, c. 44]. Згодом державні закупівлі активно використовувалися у 

Стародавньому Римі [192, c. 89].  
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Зазначимо, що організація державних торгів як юридично оформленої 

процедури набула поширення із часів Римської імперії. У римському праві торги 

поділялися на три види – торги на працю, торги на працю з матеріалом, торги на 

поставку матеріалів. Заявлені на початку торгів ціни залежали від надходження 

пропозицій від учасників-постачальників і підрядників.  

Після розпаду Римської імперії процедура проведення публічних торгів 

припинила існування і була відроджена лише в 1245 р. в Парижі Людовіком 

Святим. Дещо пізніше з’явилася професія «організатор торгів», і був 

сформульований кодекс публічних торгів [193, c. 45]. Цей документ практично не 

змінився за останні чотири століття.  

До ХІХ ст. в Європі сформувалися підходи до проведення прилюдних 

торгів, що регулювалися державними інструкціями. Головні вимоги, що 

пред’являлись до організаторів та учасників торгів, полягали, по-перше, в 

обов’язковій публікації оголошень про майбутні торги в офіційних друкованих 

виданнях, якщо тільки учасники-постачальники і підрядники були заздалегідь 

відібрані й окремо запрошені організаторами. По-друге, учасники були 

зобов’язані подавати свої комерційні пропозиції в запечатаних конвертах, з метою 

дотримання рівних умов для всіх учасників торгів й усунення можливості будь-

кого впливати на результати процедури. По-третє, підсумки торгів – переможців 

та ціни – обов’язково слід було публічно оголосити [57, c. 22]. 

Як зазначає О. Дорофєєв, з яким ми повністю погоджуємось, у сучасній 

історії правового регулювання державних закупівель можна виділити три основні 

стадії: 

1) рання стадія (XIX ст. – початок XX ст.); 

2) стадія формування національних систем державних закупівель (40-ві – 

70-ті рр. XX ст.); 

3) стадія глобалізації (70-ті рр. по теперішній час) [29, c. 228]. 

На ранній стадії державні закупівлі характеризувалися тим, що: не були 

системними; використовувалися зазвичай для потреб армії і флоту; кошти 

виділялися тільки казенним підприємствам; мали національний, 
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протекціоністський характер; переслідували дві мети: розвиток внутрішньої 

конкуренції і запобігання доступу на ринок державних закупівель іноземних 

постачальників і товарів. 

На стадії розвитку національних систем державних закупівель державні 

закупівлі, зі свого боку: стають важливою функцією держави і засобом державної 

політики; застосовують принцип «справедливості»; формують повне 

закупівельне законодавство в США, Франції, Англії, ФРН; стають інструментом 

соціально економічної політики; формують додаткові завдання постачання, серед 

яких: боротьба з безробіттям, підтримка національних галузей, груп населення 

тощо; продовжують використовувати політику протекціонізму; починають 

оцінювати негативні наслідки протекціонізму. 

Період глобалізації, що триває й донині, характеризується такими ознаками: 

стиранням національних відмінностей у закупівельному законодавстві; 

уведенням єдиного паритетного режиму доступу на ринок державних закупівель; 

формуванням єдиної системи інформування про закупівлі; обов’язковим 

дотриманням основних принципів закупівель. 

Приєднуючись до класифікації стадій правового регулювання державних 

закупівель, розробленої О. Дорофєєвим і з урахуванням викладеного вище, 

вважаємо за необхідне її розширити. Це пояснюється процесами «діджиталізації» 

та впровадженням цифрових інструментів у процес реалізації товарів і послуг, 

зокрема і в систему державних закупівель. Наразі ринок електронної комерції в 

Україні активно розвивається, причому не тільки у споживчому, але й у 

корпоративному секторах, а впровадження електронної системи тендерів у 

систему державних закупівель стало інноваційним. Окрім того, у 2019 р. в Україні 

запустили пілотний проект електронних каталогів – новий інструмент, який має 

підвищити ефективність публічних закупівель. Ураховуючи зазначене вище, 

пропонуємо доповнену автором цього дисертаційного дослідження класифікацію 

стадій правового регулювання державних закупівель, з урахуванням процесів 

упровадження сучасних електронних та інформаційних технологій у систему 

державних закупівель: 
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1) період зародження системи державних закупівель 2800 р. до н. е. – 

початок XIХ ст.; 

2) рання стадія (XIX ст. – початок XX ст.); 

3) стадія формування національних систем державних закупівель (40-ві – 

70-ті рр. XX ст.); 

4) стадія глобалізації (70-ті рр. і по теперішній час). 

Важливо підкреслити, що останній етап ознаменував собою виток 

глобалізації у сфері державних закупівель. Багато держав, прийшовши до 

висновку про негативний вплив протекціоністських заходів на свою економіку, 

почали відмовлятися від обмежувальних заходів щодо інших країн. Більш того, 

було покладено початок створенню міжнародних механізмів, що регулюють 

міжнародну торгівлю і, зокрема, сферу державних закупівель. Серед цих 

механізмів слід, насамперед, назвати  спробу створити Міжнародну торгову 

організацію, Комісію ООН із права міжнародної торгівлі, ГАТТ та, зрозуміло, 

СОТ  як «правонаступницю» ГАТТ. 

Серед основних актів Комісії ООН із права міжнародної торгівлі у сфері 

державних закупівель варто виділити Типові закони про закупівлі товарів (робіт) 

від 16 липня 1993 р. і про закупівлі товарів (робіт) та послуг від 15 червня 1994 р. 

з Керівництвом щодо їхнього застосування, а також Типовий закон про державні 

закупівлі від 1 липня 2011 р. 

Регулювання сфери державних закупівель на міжнародному рівні бере свої 

витоки з регулювання сфери постачання на рівні національному, із законодавства 

певних держав. З огляду на це доцільно охарактеризувати особливості 

становлення державних закупівель у такому наднаціональному утворенні, як 

Європейський Союз, який складають 28 держав-членів. 

З моменту свого створення в 1970-х рр., який пов’язується з ухваленням 

низки директив, європейське право в галузі державних закупівель постійно 

розвивалося. З різних причин державні контракти були обрані як пріоритетний 

напрям програми з побудови внутрішнього ринку співтовариства. З підписанням 



89 

Маастрихтського договору національний ринок державних закупівель почав 

поступово «розширювати» свої кордони для інших країн – членів ЄС [300]. 

Передусім, слід підкреслити, що сфера, пов’язана з державними 

закупівлями, погано піддається лібералізації, оскільки державні закупівлі 

використовуються державними органами як один з ефективних регуляторів 

господарського життя своєї країни і, природно, держави не прагнуть позбутися 

такого засобу впливу. 

Г. Лєсніков стверджує, що ринок державних замовлень практично не 

підпорядкований єдиній економічній політиці з боку органів ЄС, попри вжиті в 

межах ЄС і, зокрема, Комітетом з питань економічної політики, заходів, 

спрямованих на відкриття ринку державних замовлень для спільного ринку ЄС. 

Єдиним покупцем на цьому ринку є державні органи країн – членів ЄС, а 

продавцем – приватні і державні підприємства відповідних країн [51, c. 49]. 

Розвиток права державних закупівель на рівні ЄС став важливим кроком на 

шляху становлення єдиного внутрішнього ринку ЄС. Під правом державних 

закупівель ЄС зазвичай розуміють комплекс норм, які містять приписи державі та 

її владним структурам певний спосіб дій при закупівлі товарів і послуг у 

приватних постачальників на договірній основі на території ЄС. Воно призначене 

служити цілям ефективного використання державних коштів та гарантій 

добросовісної конкуренції між приватними та державними постачальниками 

різних держав-членів на всій території ЄС при здійсненні ними державних 

закупівель [155, c. 202]. 

Основним джерелом права ЄС у сфері державних закупівель досить 

тривалий час був  Договір про заснування Європейського Співтовариства та 

директиви. У договорі закріплені ключові принципи, що застосовуються в цій 

сфері, і які трансформувалися в ДФЄС. До подібних принципів належать: 

 – загальна заборона дискримінації за національною ознакою (ст. 7, нині 

ст. 12);  

– право установи (ст. 52–58, нині ст. 43–48) і свобода надання послуг 

(ст. 59–66, нині ст. 49–55); 
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 – свобода руху капіталів і пов’язані з нею види діяльності (ст. 67–73, нині 

ст. 56–60);  

– свобода руху товарів і заборона застосування заходів, що мають 

еквівалентний ефект, до кількісних обмежень імпорту й експорту (ст. 30–37, нині 

ст. 23–31). 

 Держави-члени і, зокрема, влади, які відіграють роль замовника, були 

зобов’язані дотримуватися обмеження їхньої свободи укладати контракти на 

виконання положень Договору про заснування ЄС, що стосуються свободи руху 

товарів, свободи установи, свободи надання послуг, свободи руху капіталів. 

Цікаво зауважити, що ці положення можуть поширювати свою дію і на 

державні контракти на надання послуг і виконання робіт, що випливає із практики 

Суду ЄС. Тут варто підкреслити, що правове регулювання свободи надання 

послуг складалося, переважно, завдяки практиці Суду ЄС. Він заповнював 

існуючі прогалини регулювання і завдяки прийнятим ним рішень вже на початку 

70-х рр. ХХ ст. вдалося значно полегшити транскордонне надання послуг у таких 

галузях, як сільське господарство, обробна промисловість, ремесла і торгівля. 

Крім того, рішення Суду ЄС дозволяють стверджувати про надання нормам 

установчих договорів нового значення і про розширювальне тлумачення 

принципів права співтовариства. 

Так, у справі C-45/87 Dundalk [203] Суд ЄС визнав, що вимога, згідно з якою 

матеріал, який використовується при виконанні деяких публічних робіт, повинен 

бути сертифікований відповідно до національних технічних стандартів 

національним органом із сертифікації за винятком еквівалентних товарів, 

суперечить ст. 30 Договору про ЄС. У цьому рішенні Суд Європейського Союзу 

не тільки встановив, що допускається застосування положень договору, 

присвячених свободі руху товарів, до державних контрактів на виконання робіт, 

але також і безпосередньо застосував ст. 30 щодо національних заходів, які 

стосуються державних закупівель. 

Фактично до 1992 р. у праві Європейських співтовариств було закріплено 

вимогу, згідно з якою ринок державних закупівель мав бути відкритим для 
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конкуренції економічних операторів інших держав-членів. Однак вона або 

неправильно виконувалася, або ігнорувалася зовсім. Традиційно ринок 

державних закупівель був розділений національними кордонами і лише два 

відсотки контрактів укладалися з постачальниками з інших держав-членів [300, c. 

77]. 

Отже, зважаючи на велике значення державних закупівель для розвитку 

європейської інтеграції, було визнано необхідність включити відкриття ринку 

державних закупівель в ролі ключового елемента Програми внутрішнього ринку 

ЄС, що діяла в період з 1985 по 1992 рр. 

Передбачалося, що переваги від ліквідації дискримінації у сфері державних 

закупівель будуть виражатися, серед іншого, й у зниженні закупівельних цін, у 

підвищенні якості товарів, робіт, послуг. Наприклад, у програмі йшлося про 

ухвалення низки директив, спрямованих на впровадження на ринку державних 

закупівель справжньої транскордонної конкуренції [289]. 

Програма Комісії із завершенням становлення внутрішнього ринку була 

викладена у Білій книзі 1985 р. «Завершення будівництва внутрішнього ринку: 

Біла книга Комісії Європейського парламенту» [221] і почала реалізовуватися за 

допомогою Єдиного європейського акта (ЄЄА) [35]. У ЄЄА були прописані етапи 

і план дій, що містив близько 270 заходів, необхідних для створення внутрішнього 

ринку. Документ мав на меті створити єдиний економічний простір шляхом 

скасування внутрішніх кордонів. Концепція спільного ринку стала основою для 

реалізації концепції внутрішнього ринку, закладеної в ЄЄА 1986 р. 

Єдиний європейський акт вніс значні зміни в Договір про заснування 

Європейського Економічного Співтовариства з метою сприяння реалізації 

програми інтеграції, зокрема, за допомогою ухвалення низки директив, що 

містять положення, спрямовані проти дискримінації при розміщенні державного 

замовлення та укладання державних контрактів. ЄЄА передбачав також внесення 

до Договору про заснування Європейського Економічного Співтовариства 

ст. 100А, що мала на меті спростити досягнення вищого рівня гармонізації. Стаття 

100А передбачала більш гнучкий та швидкий процес ухвалення законодавства, 



92 

необхідний для досягнення цілей, закріплених у ст. 8 а ЄЄА, а також для 

становлення і функціонування внутрішнього ринку. 

Отже, з метою дотримання принципів, закладених в установчих договорах 

ЄС, була визнана необхідність створення законодавства на рівні співтовариства, 

яке б гарантувало доступ усіх громадян ЄС на рівних умовах до ринку державних 

закупівель, а також передбачало більшу прозорість процедур запиту пропозицій. 

Звертаючи увагу на особливості Договору про заснування ЄС, Г. Прісс 

зазначав, що документ дає підстави для такого висновку: у ньому закріплено 

базис для лібералізації положень стосовно державних закупівель, причому 

йдеться також про положення його статей як рамкового договору [284, c. 94]. 

Такі рамки правового регулювання державних закупівель не зазнали 

жодних суттєвих змін у зв’язку зі змінами і доповненнями, унесеними 

Маастрихтським договором 1992 р., Амстердамським договором 1997 р. та 

згаданим нижче Ніццьким договором 2001 р. 

Г. Прісс стверджував, що sedes materiae основних норм європейських 

держзакупівель залишається і надалі в Договорі про заснування ЄС у ніццькій 

редакції, оскільки створений згідно з Маастрихтським договором Європейський 

Союз поки що не запровадив у цій сфері нічого нового [284, c. 95]. 

Окрім цього, необхідно розглянути положення наступного базового 

документа, що визначає принципи функціонування Євросоюзу, а саме – Договору 

про реформи (Reform Treaty), підписаного 13 грудня 2007 р. в Лісабоні. 

Лісабонський договір (повна назва – «Лісабонський договір, що змінює Договір 

про Європейський Союз і Договір про заснування Європейського 

співтовариства»), одночасно увібрав у себе доповнені та змінені положення 

раніше укладених угод, тобто Римського, Маастрихтського, Амстердамського і 

Ніццького договорів, на яких ґрунтується функціонування ЄС. 

Зауважимо, що у Лісабонському договорі 2007 р. не передбачено змін у 

правовому регулюванні сфери державних закупівель, оскільки регулювання 

основних свобод і заборона дискримінації залишаються ідентичними. Водночас 

не можна не звернути увагу на те, що передбачається запровадження нових 
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статей, зокрема з метою сприяння та використання ефективних і сумісних методів 

закупівель для Європейського оборонного агентства [11, c. 104]. 

Щодо вторинного права Європейського Союзу у сфері державних 

закупівель, то слід зауважити, що воно має складну структуру, а тому умовно ми 

пропонуємо виділити чотири тимчасових хвилі директив, прийнятих, відповідно, 

у 1970-х рр., із 1989 по 1993 р.,  у 2004 р. та 2014 р. Першими директивами, що 

координують процедури укладання державних контрактів на виконання робіт і 

поставку товарів, стали директива 71/305/ЄEC, а також Директиви 77/62/ ЄEC і 

80/767/ЄEC [256]. Однак вони не посприяли відкриттю ринку державних 

закупівель у тій мірі, в якій очікувалося. У більшості випадків директиви були 

інкорпоровані в національне право держав – членів ЄЕС далеко не повністю, а 

положення, спрямовані на підвищення прозорості інформації на ринку державних 

закупівель, виявились «квазінеіснуючими» [265]. До того ж, встановлені терміни 

були настільки короткими, що іноземні постачальники або підприємці не 

встигали подати пропозиції вчасно. Отже, вплив положень директив на фактично 

розділені ринки державних замовлень держав – членів ЄЕС був дуже обмеженим. 

Для того, щоб полегшити компаніям здійснювати своє право на створення і 

свободу надання послуг у конкурентній боротьбі за державні закупівлі, 26 липня 

1971 р. Рада ЄС ухвалила директиву 71/305/ ЄEC щодо координації процедур 

укладання державних замовлень [246, c. 81]. Сфера директиви покривала 

закупівлі з оціночною вартістю не менше 1 млн розрахункових одиниць, 

присуджених замовниками (державними, регіональними або місцевими органами 

влади). Присудження концесійних договорів щодо великих громадських робіт 

зазвичай здійснювалися владою різного рівня (будівництво доріг, шкіл, дамб 

тощо) і не були охоплені положеннями Директиви 71/305/ЄEC. 

Директива також не охоплювала закупівлі, отримувані замовниками у 

транспортному, енергетичному і водному секторах. Що стосується закупівель, 

отриманих концесіонерами, які не є замовниками, єдине зобов’язання Директиви 

71/305/ЄEC  – це введення владою зобов’язання дотримуватися принципу 

недискримінації за ознакою громадянства.  
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На додаток до заборони на обмеження на вільне переміщення товарів 21 

грудня 1976 р. Рада ЄС прийняла Директиву 77/62/ЄЕС, що координувала 

процедури укладання контрактів, пов’язаних із державними закупівлями. Мета 

Директиви 77/62/ЄЕС від 21 грудня 1976 р. – забезпечення значною мірою 

прозорості шляхом запровадження рівних умов конкуренції для державних 

закупівель держав-членів з метою поліпшення функціонування спільного ринку 

[247]. Галузь застосування зазначеної директиви не охоплювала ті ж три сектори 

(транспорт, енергетика та водний сектор), що і Директива 71/305/ЄEC, а також 

сектор, пов’язаний із комунікаціями. 

Щоб привести законодавство Європейського Економічного Співтовариства 

у відповідність до підсумків Токійського раунду торговельних переговорів, 

зокрема, гармонізувати з Угодою про державні закупівлі 1979 р. ГАТТ, Директива 

71/305/ЄEC була згодом прийнята і доповнена відповідно до Директиви 80/767/ 

ЄEC. Основною зміною, що вводилась цією директивою, був список замовників, 

які були зобов’язані застосовувати положення Директиви 77/62/ЄЕС для 

закупівель з орієнтовною вартістю між 140 000 європейських розрахункових 

одиниць і раніше встановленого порогу 200 000 європейських розрахункових 

одиниць. 

Обидві директиви були засновані на трьох основних принципах: 

 мета широкого рекламування закупівель – розробити реальну 

конкуренцію між суб’єктами економічної діяльності в усіх державах-членах; 

 заборона технічних специфікацій, здатних дискримінувати потенційних 

іноземних учасників; 

 застосування об’єктивних критеріїв відбору учасників торгів й укладання 

контрактів. 

На нашу думку, початкові директиви, пов’язані з роботами і закупівлями, 

не відкрили ринки настільки, наскільки це передбачалося правотворцями 

співтовариства. Законодавство не надало достатніх гарантій і залишило певну 

кількість прогалин; більш того, його застосування на національному рівні 

відобразило давній протекціонізм, типовий для цього сектора. 
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Для того, щоб виправити недоліки початкових правових норм, були 

ухвалені нові директиви: Директива Ради 88/295/ЄЕС від 22 березня 1988 р, що 

вносила поправки до Директив 77/62/ЄЕС та 80/767/ЄEC, і Директива Ради 

89/440/ЕЕС від 18 липня 1989 р., що вносила поправки до Директиви 71/305/ЄEC 

[233, c. 4]. 

Наступні суттєві зміни законодавства про державні закупівлі відбулися з 

ухваленням першої директиви про комунальні послуги – Директиви 90/531/ЄEC. 

Загалом, метою Директиви 90/531/ЄEC була застосовність не тільки до 

організацій-замовників таким же чином, як і в недавно прийнятій Директиві 

89/440/ЄEC, а й щодо двох інших категорій осіб, а саме, державних і приватних 

підприємств. Однією з умов застосовності Директиви 90/531/ЄEC було те, що 

договірні особи займалися управлінням одним із напрямів передбаченої 

діяльності, а саме чотирьох секторів, які до цього моменту були видалені з 

підзаконних актів, присвячених державним закупівлям: вода, енергетика, 

транспорт і телекомунікаційний сектор. 

Наступною істотною зміною було ухвалення Директиви Ради 92/50/ЄЕС від 

18 червня 1992 р., що стосується координації процедур присудження державних 

контрактів. Вона була заснована на тих же принципах, що і ранні директиви про 

роботи і закупівлі. 

Починаючи з 1993 р., було введено в дію шість різних директив, зі змінами 

і доповненнями, що створили базу для регулювання держзакупівель у межах ЄС, 

це: Директива 93/36/ЄЕС про державну закупівлю товарів, Директива 93/37/ЄЕС 

про державну закупівлю робіт, Директива 92/50/ЄЕС про державну закупівлю 

послуг, Директива 89/665/ЄЕС про засоби правового захисту (щодо оскаржень), 

Директива 93/38/ЄЕС щодо підприємств із надання комунальних послуг, 

Директива 92/13/ЄЕС про засоби судового захисту підприємств із надання 

комунальних послуг (щодо оскаржень у комунальному секторі) [222–227]. 

Слід наголосити на тому, що метою згаданих директив була не гармонізація 

внутрішніх норм права щодо державних закупівель, їхньою метою є координація 

національних процедур укладання контрактів у сфері державних закупівель 
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шляхом упровадження мінімальних загальних норм, що будуть застосовувати до 

контрактів, вартість яких перевищує встановлену суму. 

За оцінками Європейської комісії, тільки 2 % контрактів на задоволення 

потреб держави в постачаннях і виконанні робіт усіх видів – для центральних, 

регіональних і місцевих органів державної влади, а також для державних 

підприємств – було укладено із фірмами інших країн ЄС [141, c. 148]. У деяких 

випадках це могло бути наслідком політики «купуй місцеве», оскільки укладання 

державних контрактів є класичним засобом протидії спаду або збільшення 

випуску продукції у слабкорозвинених регіонах. В інших випадках це може бути 

віддзеркаленням відмінностей у національних технічних стандартах або 

особливістю стосовно закритого характеру ринку специфічної продукції. 

Як зазначає Н. Мусис, у деяких галузях – авіаційній, енергетичній, 

телекомунікаційній і транспортній – державне замовлення було найбільшим, коли 

не єдиним, сегментом ринку, який фактично був вилучений зі спільного ринку. 

Отже, захищені високотехнологічні галузі промисловості, у розвитку яких 

держава особливо зацікавлена, опинилися в менш вигідному становищі, ніж 

традиційні сфери виробництва, оскільки останні виграли від лібералізації 

торгівлі. Для неефективних постачальників товарів і послуг, які співпрацювали з 

державними установами, діяльність у таких захищених державою галузях була 

дуже зручною. Однак саме цим такі державні установи ставили під загрозу 

ефективність цих галузей. Справді, державна підтримка не могла компенсувати 

цим високотехнологічним галузям відокремлення від ринку, пов’язаного із 

забезпеченням їхнього функціонування; адже саме ці галузі насамперед 

потребували великого ринку та його можливості економії за рахунок масштабу 

виробництва. Було зрозуміло, що відкриття доступу до укладання державних 

контрактів для учасників ринку ЄС відповідало спільним інтересам, але законні 

інтереси держав-членів уповільнили впровадження необхідних спільних заходів 

[62, c. 112]. 

Наступні суттєві зміни в директивах про державні закупівлі були введені в 

межах ухвалення Директиви 97/52/ЄС та Директиви 98/4/ЄС, метою яких було 
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приведення законодавства співтовариства у відповідність до результатів 

Уругвайського раунду – шляхом прийняття Угоди про державні закупівлі 1994 р. 

СОТ. Основні зміни стосувалися зміцнення прозорості, коригування певних 

термінів і змін відповідно до їхніх порогів, які були абсолютно різними для 

контрактів, що стали предметом міжнародних зобов’язань. 

Директива 2004/18/ЄC спрямована на забезпечення відкритої конкуренції за 

державні контракти у традиційному секторі [232]. Державні контракти – це 

договори про закупівлю, укладені в письмовій формі між одним чи кількома 

суб’єктами економічної діяльності з однієї сторони, й одним чи кількома 

органами-замовниками – з іншої, предметом яких є виконання робіт, постачання 

товарів або надання послуг. Органи-замовники – це державні органи, органи 

місцевої влади, органи, діяльність яких регулюється нормами публічного права, 

об’єднання одного чи більше таких органів. Для укладання державного контракту 

потрібно, щоб одна зі сторін мала статус органа-замовника. Це поняття досить 

широке, тим паче, що Суд ЄС тлумачить його у функціональному сенсі, щоб не 

дати втягнути себе в такі юридичні формулювання, що можуть пропонувати 

органи державної влади, прагнучи вивести себе з-під дії норм Євросоюзу. 

Державні контракти укладаються внаслідок процедури, що забезпечує рівну 

участь на конкурентних засадах. Вирізняють чотири основні типи процедур: 

відкрита й обмежена, процедура переговорів і конкурентний діалог. Директиви 

надають можливість органу-замовнику обирати між цими видами. Процедура 

відкритих торгів передбачає доступ усіх зацікавлених учасників, а процедура 

проведення торгів з обмеженою участю у закупівлі передбачає можливість 

подання тендерної пропозиції лише для запрошених учасників. 

Спеціальним актом, що регулює замовлення на ринку так званих 

комунальних послуг, є Директива 2004/17/ЄС [231]. Відповідно, попередні 

директиви 90-х рр. ХХ ст. скасовуються. Проаналізовані нами вище принципи та 

правила, за винятком конкурентного діалогу, застосовуються також у Директиві 

2004/17/ЄС про особливі галузі, або про так званий «комунальний» сектор, що 

регулює замовлення на ринку комунальних послуг (постачання газу, тепло- й 
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електроенергії, води та водовідведення), а також замовлення транспортних і 

поштових послуг, діяльності щодо розвідки чи видобутку нафти, газу, вугілля, 

інших твердих видів палива, щодо забезпечення функціонування морських 

портів, аеропортів. Положення згаданої директиви розповсюджуються на всі 

органи-замовники й організації, що здійснюють діяльність в одній із зазначених 

сфер. Окремо слід виділити Директиву 2007/66/ЄC щодо процедур оскарження 

рішень стосовно укладання контрактів. І, водночас, 2009 р. виокремився ще один 

сектор правового регулювання на рівні Євросоюзу – оборонні закупівлі [240]. 

Останні суттєві зміни у сфері правового регулювання державних закупівель у ЄС 

відбулися у 2014 р., коли Європейський парламент ухвалив нові директиви ЄС: 

 Директиву 2014/23/ЄС про присудження договорів концесії [23]; 

 Директиву 2014/24/ЄС про державні закупівлі і скасування Директиви 

2004/18/ЄC [24]; 

 Директиву 2014/25/ЄС про закупівлі юридичними особами, які 

працюють у секторах внутрішньоводних, енергетичних, транспортних і поштових 

послуг, і скасування Директиви 2004/17/ЄС [25]. 

Перегляд наднаціонального регулювання державних закупівель зумовило 

прийняття програми «Європа 2020. Стратегія для розумного, стійкого і всебічного 

зростання», у якій державні контракти відіграють ключову роль. Економічні, 

соціальні і політичні події, а також сучасні бюджетні обмеження в ЄС викликали 

необхідність змін регулювання, по-перше, щоб зробити їх більш простими й 

ефективними для замовників і постачальників і, по-друге, щоб забезпечити краще 

співвідношення ціни і якості для державних закупівель із дотриманням принципів 

прозорості та конкуренції. 

На нашу думку, нове законодавство ЄС у сфері державних закупівель 

передбачає спрощення та надання більшої еластичності правовому режиму 

державних закупівель порівняно з попередніми директивами. Воно передбачає, 

зокрема, широке використання засобів електронних комунікацій, підтримку 

суб’єктів малого та середнього підприємництва, можливість ураховувати повний 

життєвий цикл продукції, підтримку в галузі навколишнього середовища і 
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соціально-трудових відносин, заходи протидії корупції, зниження формальних 

вимог до складу заявок і до учасників, можливість застосування нових, 

спрощених процедур, зокрема у сфері охорони здоров’я, культурній та соціальній 

сферах. 

Отже, проаналізувавши становлення державних закупівель у ЄС, можна 

виділити чотири етапи в розвитку європейського права у сфері державних 

закупівель. Розподіл на етапи заснований на періодах удосконалення вторинного 

права у сфері державних закупівель. На кожному етапі сфера дії європейського 

права розширювалася на раніше не охоплені галузі. 

Початок першого етапу формування європейського права у сфері 

державних закупівель відноситься до першої половини 1960-х рр.  Перші норми, 

що регулювали сферу державних закупівель у ЄС, були закріплені в Римському 

договорі 1957 р. у вигляді загальних принципів. Серед іншого, Римський договір 

забороняв державам-членам дискримінацію стосовно інших держав-членів, 

наприклад, шляхом збереження за національними компаніями контрактів. Як 

закріплені в установчому договорі, зазначені норми не вимагали імплементації з 

боку держав-членів. Однак цих норм-принципів було явно недостатньо для того, 

щоб відкрити ринки державних закупівель. Зокрема, на цьому етапі історичного 

розвитку прийшло усвідомлення того, що необхідна прозора процедура 

призначення контракту, яка позбавляла б замовника можливості приховати будь-

яку дискримінаційну поведінку під «свободою дій».  Хоча на першому  етапі 

розвитку європейського права у сфері державних закупівель і було встановлено 

низку основних принципів визначення постачальників та  підрядників за 

державними контрактами на поставку товару і виконання робіт, але ухвалені акти 

не встановлювали конкретних загальноєвропейських процедур визначення 

постачальника і не скасовували існуючі в державах-членах правила та порядки 

присудження державних контрактів. 

На другому етапі розвитку права ЄС у сфері державних закупівель, крім 

удосконалення системи закупівель товарів і робіт, був створений механізм 

захисту прав приватних осіб у разі порушення положень європейського права у 



100 

сфері державних закупівель. Незважаючи на те, що зазначений механізм й 

інструменти не були ідеальними, містили велику кількість винятків і не 

поширювалися на весь масив державних закупівель, що здійснюються державами 

– членами Європейського співтовариства, усе ж цей етап розвитку європейського 

права у сфері державних закупівель заклав міцну основу для вдосконалення 

європейського права у сфері державних закупівель. 

Третій етап розвитку європейського права у сфері державних закупівель 

характеризується, насамперед, поширенням його дії на державні закупівлі послуг.  

Також було проведено системну реформу законодавства у сфері державних 

закупівель. Результатом реформи стала кодифікація норм про закупівлі товарів, 

робіт і послуг та об’єднання їх у єдиний документ. Крім того, було закріплено 

один з основних сучасних принципів організації європейського права у сфері 

державних закупівель – поділ регулювання всіх закупівель на загальну і 

спеціальну частини. 

Четвертий етап розвитку права ЄС у сфері державних закупівель 

характеризується прийняттям трьох нових директив. Наприклад, уперше 

регулювання договорів концесій у сфері державних закупівель було винесено в 

окремий документ. Також необхідно відзначити реформу системи захисту від 

неправомірних дій з боку замовника. 

Отже, за більш ніж півстолітню історію розвитку й удосконалення 

європейського права у сфері державних закупівель державам – членам ЄС вдалося 

створити працюючу й ефективну систему правового регулювання державних 

закупівель, що передбачає застосування загальних принципів і норм права ЄС при 

здійсненні закупівель, включає попередній моніторинг і контроль закупівель, а 

також можливість оскарження дій замовників на всіх етапах проведення закупівлі. 

Результатами функціонування зазначеної правової системи стали усунення частини 

існуючих нетарифних обмежень (у частині, що стосується державних закупівель) та 

мінімізація негативного впливу не ліквідованих стійких практик держав-членів у 

сфері державних закупівель. Це зробило значний внесок у розвиток економічної 

інтеграції на європейському просторі. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Дослідивши законодавчі визначення та розглянувши доктринальні 

підходи науковців, ми з’ясували, що вчені вкладають різне значення в термін 

«державні закупівлі». Проведений аналіз міждисциплінарного за своєю природою 

поняття «державних закупівель» надав нам можливість запропонувати його 

авторське визначення. На нашу думку, державні (публічні) закупівлі – це процес 

замовлення державними органами або органами місцевого самоврядування 

товарів (робіт, послуг), необхідних для їхнього повного й ефективного 

функціонування, за оголошеними умовами конкурсу, що передбачають 

виконання всіх поставлених замовниками умов для учасників торгів у межах 

добросовісної конкуренції для забезпечення потреб держави та територіальної 

громади.  Проаналізувавши низку думок учених щодо поняття «державне 

замовлення» і з урахуванням самої сутності державного замовлення, нами 

встановлено, що державне замовлення – це діяльність держави й органів 

місцевого самоврядування стосовно задоволення державних потреб (потреб 

територіальної громади), що виникають у зв’язку з реалізацією ними своїх 

завдань, цілей і функцій у процесі розподілу та використання публічних 

фінансових ресурсів за допомогою укладання та виконання публічних контрактів, 

а також зі здійснення контролю за їхньою реалізацією. Внаслідок дослідження 

з’ясовано, що ЄС розглядає державні закупівлі як інструмент не тільки для 

задоволення поточної діяльності органів державного управління, а й для 

реалізації соціальної політики. Закупівлі країн, що входять у ЄС, здійснюються 

органами державного управління згідно з національним законодавством. Однак 

при цьому до уваги беруться не тільки національні правила закупівель, а й 

законодавство та рекомендації Європейського Союзу. 

2. Нами встановлено, що з моменту свого створення європейське право в 

галузі державних закупівель постійно розвивалося. Якийсь час від заснування 
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Європейського Економічного Співтовариства державні закупівлі (зокрема і 

закупівлі послуг) не були об’єктом самостійного правового регулювання на рівні 

Європейських співтовариств. Відкриття ринку державних закупівель послуг було 

досить складним і тривалим процесом: вплив положень директив на фактично 

розділені ринки державних замовлень держав – членів ЄС був дуже обмеженим, 

до того ж законодавство Євросоюзу передбачало недостатньо гарантій його 

застосування і залишало певну кількість прогалин. На національному рівні 

існуючі механізми дотримання норм права співтовариства були неефективними 

або недостатніми. Зобов’язання держав-членів усунути всі перешкоди вільному 

руху послуг, що випливають із положень установчих договорів Європейського 

Союзу, повною мірою не виконувалися й, отже, були недостатніми для 

становлення спільного ринку у сфері державних закупівель послуг, зокрема через 

відмінності національних законодавств (у національному регулюванні технічних 

специфікацій), а також того факту, що політика протекціонізму завжди була 

невід’ємною рисою ринку державних закупівель.  

Надалі відкриття ринку державних закупівель послуг для транскордонної 

конкуренції в межах внутрішнього ринку Європейського Союзу сприяло розвитку 

транскордонної конкуренції, що виражалося також і в спрощеному порядку участі 

постачальників з інших держав – членів ЄС. Це дозволило знизити ціни за 

державними контрактами, а також сприяло поліпшенню якості послуг. Отже, 

регулювання державних закупівель і, зокрема, державних закупівель послуг у ЄС, 

розглядалося як засіб, що сприяє розвитку європейської інтеграції. Загалом 

правовий режим державних закупівель послуг мав на меті створення єдиного 

ринку державних закупівель послуг, де потенційні постачальники можуть робити 

пропозицію про підписання договору на рівних умовах на території всього 

співтовариства.  

3. Автором уперше було виділено й обґрунтовано чотири  хвилі директив, 

що прийняті, відповідно: у 1970-х рр., з 1989 по 1993 р., у 2004 р. та 2014 р. 

Доведено, що у процесі свого розвитку правове регулювання державних 

закупівель у ЄС досягло певних результатів, зокрема, було вжито заходів, що 
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сприяють підвищенню прозорості, справедливості проведення державних 

закупівель. Проте правове регулювання державних закупівель послуг у 

Європейському Союзі ще не досягло досконалості. У цей час на рівні ЄС 

здійснюється удосконалення положень директив з метою спрощення чинного 

правового регулювання, а також із метою сприяння застосуванню електронних 

процедур.  

Отже, при розгляді етапів розвитку інститутів державних закупівель слід 

підкреслити, що Європейський Союз має значний історичний досвід у сфері 

державних закупівель. Наразі обʼєднання перебуває на етапі формування якісно 

нової моделі системи державних закупівель, спираючись на перевірені й успішні 

світові практики регулювання державних закупівель. В основі сучасної моделі 

лежать принципи відкритості та прозорості, принципи формування добросовісної 

конкуренції та ефективності здійснення державних закупівель, формування 

єдиного економічного простору. Незважаючи на досягнуті поліпшення в 

регулюванні відносин з метою задоволення державних потреб, зазначена сфера 

потребує подальшого вдосконалення. Сучасні інституціональні перетворення у 

сфері державних закупівель повинні бути пов’язаними зі збільшенням 

конкуренції, створенням інвестиційного клімату для виробництва інноваційної 

продукції, підвищенням соціально-економічної ефективності реалізації 

державних функцій. Однак до модернізації системи державних закупівель у ЄС 

мають бути готові не тільки влада, а й суспільство як кінцевий споживач товарів 

(робіт, послуг), зокрема в особі незалежних громадських організацій, без активної 

участі яких реформування системи державних закупівель не буде ефективним. 



104 

РОЗДІЛ 2 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 

ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У ЄС 

 

2.1. Загальні положення та джерела правового регулювання 

електронних державних закупівель у ЄС 

 

Державні закупівлі відіграють істотну роль в економічно-правовому житті 

держав – членів Європейського Союзу. Значна частина державних інвестицій у 

ЄС витрачається за рахунок державних закупівель (близько 2 трлн євро на рік 

(2,27 трлн дол), що становить 16 % ВВП ЄС), а висока якість державних послуг 

залежить від сучасних, добре керованих й ефективних закупівель [281]. 

Система державних закупівель у ЄС – найбільш відкрита і лібералізована у 

світі, з високою конкурентоспроможністю зовнішніх компаній. Як стверджує 

П. Трепт, зазначений сектор також швидко зростає і є популярним у країнах з 

економікою, що розвивається, де європейські компанії дуже 

конкурентоспроможні [306, c. 12].  

Значимість частки, що припадає на ринок державних закупівель, і велика 

кількість держав-членів із різним рівнем розвитку та ємності державного сектора 

вимагали специфічного законодавчого підходу до регулювання розміщення 

державних закупівель у країнах ЄС. У сучасних умовах розміщення державних 

закупівель у ЄС регулюється, залежно від обсягу й інших умов, на трьох рівнях 

законодавчого регулювання: міжнародним законодавством, законодавством ЄС 

та національним законодавством окремої країни – члена ЄС. 

Зауважимо, що впродовж понад півстолітню історію існування 

Європейського Союзу як унікальної, якісно нової форми інтеграції держав, 

сформувалася власна система джерел права. Унікальність і своєрідність джерел 

права ЄС полягає насамперед у тому, що право співтовариства сформувалося 

внаслідок взаємозв’язку та взаємодії міжнародного та національного права. 

Джерела права Євросоюзу складають динамічну систему, що перебуває у 
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постійному русі, оновлюється кількісно та якісно, забезпечуючи стабільність та 

ефективність функціонування цього інтеграційного об’єднання. Джерелами права 

Європейського Союзу у широкому розумінні вважають усі форми зовнішнього 

вираження норм права, що прямо або опосередковано породжують юридичні 

права й обов’язки та формують поведінку суб’єктів права ЄС [136, c. 10]. Складна 

правова природа Європейського Союзу зумовлює гнучкість і різноманітність 

способів формування правових норм, а також способів їхнього вираження та 

фіксації у формі джерел права [164, c. 212].  

Джерела права ЄС беруть свій початок із національних правових систем 

держав-членів та міжнародного публічного права. З національних правопорядків 

вони запозичують правові концепції, принципи та юридичні конструкції. Тісний 

зв’язок із міжнародним правом обумовлений тим, що міжнародні публічні 

договори є основою функціонування ЄС, вони мають вищу юридичну силу та 

визначають правовий статус інших джерел права об’єднання. Однак, як влучно 

зауважує І. Яковюк, на відміну від права традиційної міжнародної організації, 

праву ЄС притаманна відносна вичерпність переліку джерел, їхня ієрархічність, 

внаслідок чого це право є добре організованим, систематизованим і внутрішньо 

узгодженим [164, c. 213] 

У нашому дисертаційному дослідженні ми надаємо перевагу традиційній 

класифікації, щo відображає загальноприйнятий у юридичній науці поділ на 

джерела первинного та вторинного права через ієрархічну структуру джерел 

права ЄС. З метою максимально повного аналізу всього масиву джерел права 

Європейського Союзу у сфері державних закупівель дослідженням будуть 

охоплені ще кілька груп джерел, зокрема міжнародні акти, судова практика, 

спеціальні принципи права, правові звичаї, акти національного законодавства 

держав-членів та норми необов’язкового характеру або так звані акти «м’якого 

права». Проте одразу зауважимо, що міжнародні договори у сфері державних 

закупівель вже були нами досліджені в підрозд. 1.2 дисертаційної роботи, а 

питанням прецедентного права ЄС у сфері державних закупівель присвячений 

п. 2.1.3 підрозд. 2.1.  
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Стосовно актів первинного права зазначимо, що установчі договори, як 

правова основа для функціонування всієї структури Євросоюзу, формують 

міжнародний договірний механізм інтеграції, що є системою міжнародних угод, 

за допомогою яких спрямовується розвиток інтеграційних процесів. Установчі 

договори посідають найвище ієрархічне місце серед інших джерел права ЄС [137, 

c. 11]. 

Варто наголосити, що перші установчі документи ЄС не містили положень 

щодо врегулювання питань державних закупівель.  

У положенні ДЄС, зокрема преамбулі, йдеться: «Європейський Союз 

сповнений рішучості зміцнити свої економічні системи, а також забезпечити їх 

зближення, і створити економічний і валютний союз, що включає у відповідності 

до положень цього Договору та Договору про функціонування Європейського 

Союзу єдину і стабільну грошову одиницю» [154].  

ДЄС називається рамковою угодою [228, c. 88], або «traite cadre» (порівняно 

з національним законодавством) і вимагає ухвалення положень про 

імплементацію для його кращої реалізації на національному рівні шляхом 

директив, регламентів і рішень, які або безпосередньо застосовуються, чи повинні 

бути перетворені в національне законодавство. Наприклад, ДФСЄ не містить 

положень, що безпосередньо стосуються державних закупівель. Винятком є 

ст. 199, яка відноситься до державних закупівель, а також ст. 346, що прямо 

впливає на державні закупівлі в оборонній сфері [300].  

Зауважимо, що правове регулювання державних закупівель у ЄС 

відбувається шляхом гармонізації, тобто через прийняття директив, які покликані 

подолати найістотніші розбіжності у правових системах держав-членів та 

зблизити їхні законодавства у визначених сферах. Директива є актом ЄС, який, 

попри свою обов’язковість для держав-членів, не має прямої дії, внаслідок чого 

форму та методи його імплементації покладено на держави-члени.  

Кількість сфер виключної компетенції – п’ять (ст. 3 ДФЄС), а допоміжної 

компетенції – сім (ст. 6 ДФЄС). Інші сфери повноважень ЄС віднесені до категорії 

його спільної компетенції з державами-членами (п. 2 ст. 2 ДФЄС). Перелік 
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зазначених сфер не є вичерпним – у ст. 4 лише зафіксовано питання внутрішнього 

ринку, свободи, безпеки і правосуддя, енергії тощо, а також ті питання, що не 

входять до зазначеної вище сфери виключної компетенції та сфери підтримки, 

координації або доповнення діяльності держав-членів. Політика розвитку 

системи державних закупівель у ЄС стосується саме внутрішнього ринку, що є  

простором  без  внутрішніх  кордонів,  у  якому  забезпечується вільне 

переміщення  товарів, людей, послуг та капіталу і має важливе значення в 

економіці ЄС.  

Щодо актів вторинного права, то попри своє «другорядне» становище в 

ієрархії джерел права ЄС, вони є найдинамічнішим компонентом правової 

системи Європейського Союзу. Саме з допомогою регламентів, директив, 

резолюцій органи співтовариства здійснюють регулювання суспільних відносин 

з питань державних закупівель, що належать до їхньої компетенції. Наприклад, 

нині правова база для здійснення електронних закупівель у Європі визначається 

такими європейськими директивами: 2014/23/ЄС [23], 2014/24/ЄС [24], 

2014/25/ЄС [25] та 2014/55/ЄС [26]. 

У зазначених директивах ЄС електронні публічні закупівлі розглядаються 

як складова електронного урядування та базуються на принципах вільного 

переміщення товарів, свободи заснування та свободи надання послуги, 

рівноправного ставлення, недискримінації, взаємного визнання, пропорційності 

та прозорості. Наприклад, Директива 2014/24/ЄС приділяє велику увагу 

поступовій «комп’ютеризації» державних закупівель. Електронні закупівлі за 

положеннями директиви означають проведення державних закупівель в 

електронній формі. Сюди входить: опублікування повідомлення про контракт на 

спеціально визначеному сайті (електронне повідомлення), опублікування всіх 

необхідних для торгів документів на сайті (електронний доступ до тендерної 

документації), постачальники представляють свої заявки замовникам в 

електронному вигляді (електронне подання заявки) тощо. 

Проведення електронних закупівель значною мірою спрощує процедуру 

проведення торгів і приводить до кращих результатів (нижча ціна, краща якість), 
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тим самим стимулюючи зростання конкуренції на внутрішньому ринку 

Європейського Союзу. Ті замовники, які вже перейшли на електронну форму 

державних закупівель, повідомляють про економію коштів від 5 до 20 %. З огляду 

на частку державних закупівель на внутрішньому ринку, кожні 5 % економії 

приносять бюджету близько 100 млрд євро. 

З урахуванням усіх зазначених переваг, Директива 2014/24/ЄС поступово 

вводить обов’язковість проведення державних закупівель в електронній формі. 

Наприклад, до березня 2016 р. обов’язковим є впровадження опублікування 

повідомлень в електронній формі, а також надання всієї необхідної для тендера 

документації в електронному вигляді. До березня 2017 р. обов’язковим було 

подання заявок для центральних органів закупівлі (особа, яка здійснює закупівлі 

від імені інших замовників). Для інших замовників така вимога стала 

обов’язковою з вересня 2018 р. [24].  

Директива 2014/25/ЄС, зі свого боку, окремо підкреслює, що електронні 

закупівлі мають бути доступними для всіх компаній, а отже, інструменти та 

прилади, які використовуються для передачі інформації, повинні бути 

недискримінаційними, загальнодоступними і взаємозамінними. Іншими словами, 

замовник не має права обмежувати участь господарюючих суб’єктів в 

електронних торгах шляхом, наприклад, нав’язування йому купівлю програми, 

яка не є загальнодоступною, для участі у процедурі закупівель [25]. 

Розглядаючи електронні закупівлі, не можна оминути питання застосування 

електронного підпису. Директива 2014/25/ЄС залишає державам-членам 

вирішити, чи є застосування електронного підпису обов’язковим. Водночас слід 

наголосити, що відповідно до Директиви 2014/24/ЄС кожна держава ЄС 

зобов’язується скласти список електронних підписів, яким, на їхню думку, можна 

довіряти. З таких національних списків утворюється загальноєвропейський 

список «довіри» («Trusted List»), у межах якого держави зобов’язуються 

дотримуватися принципу взаємного визнання. 

Також варто звернути увагу, що нова Директива 2014/25/ЄС увела новий 

інструмент для проведення електронних закупівель – електронний каталог. Його 



109 

суть полягає в тому, що компанії можуть подавати свої заявки у структурованому 

форматі. Оцінка заявок відбувається автоматично електронною системою 

замовника, що дозволяє підвищити економію та поліпшити ефективність. 

Більш того, директиви 2014/23/ЄС [23], 2014/24/ЄС [24], 2014/25/ЄС [25] та 

2014/55/ЄС [26] значно вплинули на розвиток принципу прозорості, який тепер 

забезпечується низкою додаткових заходів. Зокрема, держави-члени повинні 

складати доповіді про порушення процедур державних закупівель і передавати їх 

у національні органи, відповідальні за їхній розгляд. Такими органами можуть 

бути, наприклад, органи аудиту, суд, парламент. Результат такого 

«розслідування» має бути підданий розголосу. Крім того, кожні три роки 

держави-члени зобов’язані надавати Європейській комісії інформацію про 

основні причини правової невизначеності і неправильного застосування 

законодавства про державні закупівлі, зокрема і про рівень участі представників 

малого та середнього бізнесу; про запобігання, визначення та відстеження 

випадків шахрайства, корупції, конфліктів інтересів та інших серйозних 

правопорушення при проведенні тендерів. Також щодо контрактів, вартість яких 

перевищує 1 млн євро для поставки товарів і надання послуг і 10 млн євро для 

виконання робіт, держави зобов’язані протягом усього терміну контракту 

зберігати його копію. Ці документи повинні бути оприлюднені, тільки якщо це не 

суперечить національному законодавству про доступ до документації та про 

персональні дані. 

Отже, нові директиви зберегли основні положення попередніх директив у 

сфері державних закупівель, однак регулювання низки аспектів проведення 

державних закупівель було адаптовано під сучасні реалії. Зокрема, закріплюється 

поступовий перехід до обов’язкового проведення тендеру в електронній формі, 

тоді як попередня директива передбачала рівний режим для «традиційних» й 

електронних засобів. Крім того, в усіх процедурах проведення закупівель були 

істотно скорочені терміни. Значно спростилися адміністративні процедури, 

пов’язані з поданням документів, з опублікуванням повідомлень, з переглядом 

уже підписаних контрактів. 



110 

У ЄС, наприклад, функціонує електронна інформаційна система TED 

(англ. Tenders Electronic Daily – електронні закупівлі щоденно), що є інтернет-

версією «Доповнення до офіційного журналу ЄС», присвячена європейським 

державним закупівлям. TED забезпечує вільний доступ до оголошень тендерів 

державних закупівель Європейського Союзу. Інформація про кожний документ 

про закупівлі публікується 24 офіційними мовами ЄС. 

Особливо слід звернути увагу на той факт, що Директива 2014/25/ЄС 

уперше в історії законодавства Європейського Союзу в галузі державних 

закупівель містить чіткі і зрозумілі правила про спільні транскордонні закупівлі. 

Ідеться про ситуації, коли роль замовників спільно відіграють органи двох і 

більше держав-членів. Така процедура зазвичай залежить від угоди між такими 

органами. 

Для поліпшення розвитку електронних закупівель загалом та з особливим 

акцентом на е-інвойсування укладання та підписання договору, Директива про 

електронне інвойсування в державних закупівлях була прийнята навесні 2014 р. 

[26]. Мета зазначеного документа – усунення торговельних бар’єрів, що є 

наслідком різних правил і технічних вимог для електронного інвойсування в 

державах – членах ЄС. Зокрема, Директива про е-інвойсування встановлює низку 

ключових вимог стосовно змісту електронних інвойсів. Так, це стосується 

основних умов здійснення оплати та чіткого визначення кредитора і боржника. 

Важливим положенням зазначеної директиви є покладання обов’язку на 

замовників приймати інвойси, що відповідають стандартам ЄС щодо 

електронного інвойсування, розроблені Європейською організацією зі 

стандартизації. Із цією метою в директиві також передбачено право Європейської 

комісії мати такий розроблений стандарт.  

Таким чином, на підставі зазначеного та проведення аналізу директив ЄС у 

сфері державних закупівель, можна дійти висновку, що рівень розвитку 

електронних публічних закупівель у країнах Євросоюзу визначається залежно від 

автоматизації процесу закупівельного циклу, до якого входять такі етапи: 
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1. Електронне оповіщення (e-alert) – надає можливість суб’єктам 

господарювання, контролюючим органам та громадськості ознайомлюватись із 

повною інформацією про заплановану закупівлю в електронному середовищі. 

2. Електронний доступ (e-access) – можливість суб’єктів господарювання, 

контролюючих органів, громадськості отримати доступ до тендерної 

документації, у якій прописуються умови участі у торгах. 

3. Електронне подання пропозиції (electronic submission of the proposal) – 

можливість зареєстрованих суб’єктів господарювання подавати пропозиції торгів 

із використанням засобів електронної передачі даних. Ця процедура передбачає 

шифрування пропозицій конкурсних торгів з метою забезпечення їхньої 

секретності до моменту їх офіційного відкриття. 

4. Електронне оцінювання/електронне присудження контракту (electronic 

evaluation/electronic award of the contract) – автоматичне оцінювання тендерних 

пропозицій і визначення переможця торгів після перевірки документів, що 

підтверджує відповідність кваліфікаційним вимогам. 

5. Електронне замовлення (e-order) – виконання договірних відносин після 

підписання контракту. 

6. Електронне інвойсування (e-invoicing) – створення, реєстрування, 

розсилання та отримання підтвердження одержання рахунків. 

За правом ЄС поняття «замовник» у державних закупівлях слід розуміти в 

широкому сенсі, включаючи в нього не тільки органи держави, регіону або органи 

місцевого самоврядування, але й інших утворень, що перебувають у прямій 

залежності від держави. Об’єктом державних закупівель є поставка товарів, 

виконання робіт або надання послуг.  

Нерідко на практиці виникає питання, чи не є укладання контракту при 

проведенні державних закупівель державною допомогою за змістом ст. 107 

ДФЄС. Наприклад, будь-який державний контракт так чи інакше фінансується за 

рахунок державних ресурсів, а поняття «замовник» у праві Європейського Союзу 

про державні закупівлі, по суті, тотожне широкому поняттю «державна 

допомога» в контексті ст. 107 Договору про функціонування ЄС. 
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Державній допомозі у Європейському Союзі присвячені ст. 107–109 ДФЕС. 

Стаття 107 зазначеного договору не надає визначення поняття державної 

допомоги, проте закріплює свого роду тест для її виявлення. Згідно із цією 

статтею державна допомога «є несумісною із внутрішнім ринком у тій мірі, у якій 

вона впливає на торгівлю між державами-членами, допомога, що надається в 

будь-якій формі державами або за рахунок державних ресурсів, яка спотворює або 

загрожує спотворити конкуренцію шляхом створення переваг для окремих 

підприємств або виробництв» [154]. Зважаючи на відсутність визначення і 

Європейська комісія, і Суд Європейського Союзу дотримуються широкого 

розуміння державної допомоги. Для того, щоб відповідати змісту поняття 

«державна допомога», заходи підтримки  суб’єктів господарювання мають: 

створювати для їхніх одержувачів переваги; стосуватися лише окремих 

підприємств або виробництва певних товарів; надаватися державою або за 

рахунок її ресурсів, або ж в інший спосіб, пов’язаний із державою; дотримуватись 

правил конкуренції та впливати на торгівлю між державами-членами. 

Європейська комісія виробила перелік видів допомоги, причому не 

вичерпний, а радше пояснювальний. До цього переліку входять прямі субсидії, 

податкові відрахування, відрахування зі зборів, пільгова ставка за кредитом, 

сприятливі гарантії за позиками, надання земельної ділянки або будівлі на 

особливих умовах, гарантії від збитків, відстрочення з податкових або соціальних 

виплат тощо [295, c. 128]. Особливо слід звернути увагу на те, що Європейська 

комісія визнає державною допомогою і сприятливі умови державних закупівель. 

Ключовим фактором при визначенні державної допомоги є не форма, а зміст, що 

виражається у прямому чи непрямому наданні переваги підприємству за рахунок 

державних коштів. Іншими словами, висунення на тендер умов, що свідомо 

сприяють одному з учасників, буде вважатися державною допомогою. При цьому 

допомога може надаватися як державним компаніям, так і приватним [188]. 

Залишається, наприклад, тільки один критерій, який і є основним 

предметом спорів при визначенні того, чи є присудження контракту в межах 

державних закупівель державною допомогою, чи ні. Ідеться про надання 
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економічної переваги, яку переможець закупівель не зміг би отримати за 

нормальних ринкових умов. Інакше кажучи, необхідно в кожному випадку 

зрозуміти, чи є діяльність держави щодо закупівлі нормальною з погляду ринку, 

тобто прийняв би будь-який потенційний покупець на ринку таке ж рішення, як і 

замовник.  

У зв’язку із цим Європейська комісія у своїй практиці встановила своєрідну 

презумпцію, що державні закупівлі не будуть державною допомогою, несумісною 

із внутрішнім ринком, якщо одночасно дотримуються дві умови: по-перше, 

присудження контракту є в чистому вигляді державної закупівлею, і, по-друге, 

процедура проведення закупівель відповідає положенням директив й особливо 

спрямована на дотримання оптимального співвідношення ціни та якості [10]. 

На практиці територіальний характер державних закупівель та відмінності 

у національному регулюванні створювали серйозні перешкоди функціонуванню 

спільного ринку та свободі конкуренції у сфері державних закупівель. На цьому 

етапі неврегульованості відносин у сфері державних закупівель впродовж перших 

трьох десятиліть існування Європейського співтовариства визначальна роль 

відводилася судовим прецедентам. Як влучно зауважив Р. Еннан, за відсутності 

відповідної гармонізації на рівні Європейського співтовариства цей перший етап 

правозастосування судових прецедентів дав змогу виявити прогалини у 

правовому врегулюванні, окреслити шляхи розв’язання головних проблем, та на 

основі вироблених Судом ЄС принципів почало розвиватися вторинне право ЄС 

[33, c. 112]. 

Зауважимо, що рішення Суду ЄС, тлумачення ним окремих статей 

установчих договорів стали передумовою та своєрідним стартовим майданчиком 

для комплексної діяльності інституцій ЄС із гармонізації та уніфікації 

законодавств держав-членів у сфері державних закупівель. 

Судова практика продовжує посідати важливе місце серед джерел 

правового регулювання державних закупівель у Європейському Союзі. Особливо 

це відчутно у тих сферах, які ще не повністю гармонізовані на рівні 
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співтовариства. Детальніше про значення практики Суду ЄС у формуванні 

європейських стандартів державних закупівель ітиметься далі. 

Суттєву роль у формуванні  судового прецеденту відіграють принципи 

права ЄС. Зауважимо, що у праві ЄС сформувалась власна сукупність принципів 

права державних закупівель. Наприклад, Л. Акімова виокремлює такі принципи 

права державних закупівель у ЄС: публічності процесу закупівель продукції для 

державних потреб, рівноправності у процесі закупівель і відкритого доступу до 

інформації про укладені контракти [1, c. 78].  

М. Письменна, аналізуючи директиви ЄС щодо здійснення державних 

закупівель, зазначає, що основними принципами, за якими будуються системи 

державних закупівель у європейських країнах, є принципи підзвітності, чесності, 

прозорості, конкурентності, економності, ефективності, пропорційності, рівності, 

стабільності, виконання [70]. 

В. Смиричинський виділяє принцип гласності проведення торгів (тендерів), 

справедливості товарного обміну, економічності, ефективності та підзвітності 

обмінних операцій, обов’язковості виконання контрактних умов [136, c. 174]. 

І. Влялько підкреслює, що договір про заснування ЄС встановлював основні 

принципи, які мають загальне застосування і яких договірні сторони повинні 

дотримуватися, укладаючи контракти про державні закупівлі [12, c. 40]. Такими 

є, наприклад: принцип заборони дискримінації на підставі національності (ст. 12); 

принцип вільного руху товарів і заборони кількісних обмежень імпорту й 

експорту, а також еквівалентних їм заходів (ст. 23, 28 та ін.); принцип свободи 

заснування (ст. 43 та ін.); принцип свободи надання послуг (ст. 49 та ін.), принцип 

вільного руху капіталів (ст. 56). 

Учений також стверджує, що у внутрішньому законодавстві Німеччини 

відображені такі фундаментальні принципи проведення процедур закупівель, як: 

принцип  однакового ставлення, закріплений у § 97 (2) ARC (Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen), § 2 № 2 VOB/А, секції 2 VOL/A; принцип прозорості 

– у § 97 (1) ARC та § 30 VOB/A, VOL/A; принцип конкуренції – у § 97 (1) ARC та 

§ 2 № 1 VOB/A, VOL/A. Нейтральність і неупередженість органу-замовника є 
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обов’язковими та гарантуються різними правовими положеннями (§ 97 (2) ARC, 

§ 4 (5) і 16 PPR (Vergabeverordnung), § 2 № 2 VOB/А, § 2 № 2 і 6 № 3 VOL 3/A, § 

4 (2) та 6 (2) VOF) [12, c. 147]. 

Погоджуючись із наведеними позиціями дослідників, виділяємо такі 

основні принципи права державних закупівель: принцип недискримінації, 

принцип прозорості, принцип рівності. У зв’язку із чим проаналізуємо зазначені 

принципи права державних закупівель у ЄС. 

Принцип недискримінації. У загальному вигляді заборона дискримінації 

міститься у ст. 18 ДФЄС й у ст. 2 Договору про Європейський Союз. Зазначений 

принцип вважається одним із базових у правовому регулюванні державних 

закупівель у Євросоюзі. Відповідно до принципу недискримінації аналогічні 

ситуації не повинні розглядатися по-різному, а різні ситуації не повинні 

розглядатися однаково, крім випадків, коли такий розгляд є об’єктивно 

обґрунтованим [185]. 

Перейдемо до розгляду принципу пропорційності, який є також одним із 

принципів права державних закупівель у ЄС. Його суть полягає в тому, що захід 

може вважатися пропорційним тільки в тому випадку, якщо він є належним і 

необхідним для досягнення поставленої мети. Якщо мету можна досягти кількома 

способами, то слід вибрати найменш обтяжливий, а витрати не повинні бути 

непропорційними щодо поставленої мети. Держави-члени зобов’язані у своїх діях 

керуватися принципом пропорційності, коли вони застосовують право ЄС, навіть 

якщо в конкретній сфері держави-члени наділені досить широким обсягом 

повноважень. Зокрема, одним з основоположних принципів здійснення 

державних закупівель у ЄС є так званий принцип de minimis, згідно з яким 

використання складних, витратних і досить бюрократичних процедур недоречне 

для вирішення простих завдань. Стосовно сфери державних закупівель, принцип 

de minimis встановлює порогові вартісні значення, у межах яких здійснення 

закупівель не потребує використання конкурсних процедур.  

Принцип прозорості. Як один із ключових принципів у правовому 

регулюванні державних закупівель у ЄС, принцип прозорості переслідує дві 
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основні мети: по-перше, забезпечити функціонування відкритої системи 

державних закупівель у державах-членах із забороною дискримінації за ознакою 

громадянства; по-друге, створити всі умови для доступу підприємств із держав-

членів до процедур тендерів. Останнє досягається шляхом надсилання різних 

повідомлень, зокрема й опублікованих в офіційному журналі ЄС. Нерозривно 

пов’язаний із принципом прозорості інший принцип – рівного ставлення. 

Принцип прозорості спрямований на забезпечення принципу рівного ставлення 

щодо учасників торгів, який повинен дотримуватися при проведенні будь-яких 

закупівель, що підпадають під дію директив [189]. Принцип рівності має на увазі, 

що учасники торгів перебувають у рівних умовах як під час подання заявок, так і 

під час оцінювання цих заявок замовником [182]. На принцип рівного ставлення 

неодноразово посилався Суд ЄС у справах, пов’язаних із проведенням державних 

закупівель [184]. Наприклад, не буде вважатися порушенням принципу рівного 

ставлення ситуація, за якої замовник вимагає від учасника торгів передачі певних 

документів, що описують його поточний стан (наприклад, опублікований звіт), 

після закінчення встановленого терміну на подання документів [187]. 

Ведучи мову про регулювання державних закупівель у законодавстві ЄС, 

необхідно пам’ятати, що директиви не застосовуються тільки до незначних торгів 

(de minimis): контракти, вартість яких нижча встановлених у директиві порогів, не 

підпадають під її дію.  

Норми рекомендаційного характеру або так звані акти «м’якого права» 

відіграють особливу роль у Європейському Союзі, розвивають правопорядок 

об’єднання, заповнюють наявні прогалини, а також служать інструментом 

перспективного розширення компетенції об'єднання. Цікаво, що установчі 

договори не містять положень про прийняття таких «нетипових» актів. Прийняття 

і систематизація актів sui generis випливає із практики права Євросоюзу. 

Відповідно до Резолюції Європейського парламенту від 7 вересня 2007 р. про 

інституційні та правові особливості використання актів «м’якого права» до цієї 

категорії слід відносити рекомендації, повідомлення, білі та зелені книги, 

висновки, кодекси поведінки, резолюції тощо [243]. 
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У 1996 р. Європейська комісія опублікувала Зелену книгу, присвячену 

державним закупівлям у Європейському Союзі [240], у якій не передбачалося 

жодних значних змін законодавства про державні закупівлі та навіть 

підкреслювалася відсутність необхідності подібних заходів. Однак питання, 

порушені в Зеленій книзі, у підсумку привели до зміни чинного законодавства. 

Так, у 1998 р. у своєму зверненні «Державні закупівлі в Європейському Союзі» 

ЄК наголосила на необхідності реформи правового регулювання державних 

закупівель і поставила дві основні мети, що лягли в основу проектів директив: по-

перше, підвищити гнучкість правового регулювання, беручи до уваги нову 

практику або, іншими словами, реальну ситуацію на ринку, і, по-друге, спростити 

існуючі норми [170, c. 1277]. 

Стосовно правових звичаїв зауважимо, що у Європейському Союзі 

формуються певні міжнародно-правові звичаї, які мають дуже обмежене 

застосування у правовому регулюванні процесів європейської інтеграції та 

посідають один із найнижчих рівнів в ієрархії джерел права ЄС. До особливостей 

звичаю слід віднести менший ступінь формальної визначеності й узгодженості 

позицій держав, і важливість практики у процесі його формування [61, c. 8]. 

Міжнародно-правові звичаї, сформовані у процесі європейської інтеграції, 

практично не знайшли свого застосування у сфері державних закупівель.  

Стосовно актів національного законодавства, зауважимо, що процес 

гармонізації державних закупівель у Європейському Союзі здійснюється шляхом 

ухвалення директив, які в подальшому проходять процес імплементації у 

національні правопорядки держав-членів. Отже, директивам мають відповідати 

відповідні нормативно-правові акти внутрішнього законодавства держав-членів. 

Імплементація директив у національні законодавства шляхом ухвалення 

внутрішніх правових актів є другим етапом правотворчого процесу із прийняття 

й упровадження директив, що здійснюється шляхом ухвалення нових і зміни або 

скасування діючих законів і підзаконних актів залежно від предмета директиви й 

особливостей правової системи окремої держави.  
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Для регулювання системи державних закупівель у Шотландії, наприклад, 

був прийнятий Закон про реформу закупівель 2014 р. (Procurement Reform 

(Scotland) Act 2014), останні зміни до якого набули чинності 18 квітня 2016 р. 

[280]. Для цілей цього закону «державними закупівлями» є: 

 будь-яка процедура, здійснювана організацією-замовником у зв’язку із 

присудженням пропонованого регульованого контракту, передбачаючи, зокрема,  

пошук пропозицій за контрактом і вибір економічних операторів,  

 присудження регульованого контракту організацією-замовником. 

Контракт є регульованим, якщо – це публічний договір, його оціночна 

вартість дорівнює або перевищує поріг контракту, і контракт не є винятком. 

У Швеції державні закупівлі регулюються Законом Швеції про державні 

закупівлі (Swedish Public Procurement Act (2016:1145 - LOU)). Згідно зі ст. 3 

розд. 2 закону публічним контрактом є контракт, який: 

– відноситься до виконання, оформлення, виконання роботи, передбаченої 

дод. 1 до закону; 

– передбачає виконання будівельних робіт, незалежно від вимог організації-

замовника [297]. 

Порядок проведення публічних закупівель у Франції регулюється нормами 

Кодексу державних закупівель 2015 р. (Public Procurement Code (CMP)), який є 

основним законодавчим актом у цій сфері [287]. Наприклад, відповідно до 

зазначеного акта державні контракти укладаються між договірними органами, як 

визначено у ст. 2, й економічними операторами, будь-то державними чи 

приватними, для задоволення їхніх потреб у роботах, поставках або послугах. 

Узагальнюючи розгляд законодавчого закріплення державних закупівель у 

ЄС, зауважимо, що на європейському рівні пріоритет мають зазначені директиви 

ЄС у сфері державних закупівель, положення яких є обов’язковими для країн – 

учасниць Європейського Союзу. Правове регулювання сфери державних 

закупівель здійснюється також на рівні законодавства держав – членів ЄС. Крім 

того, у сфері правового регулювання державних закупівель у ЄС слід виділити 

міжнародні акти, судову практика, спеціальні принципи права, правові звичаї та 
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норми необов’язкового характеру або так звані акти «м’якого права». Таким 

чином, під державними закупівлями відповідно до законодавства ЄС необхідно 

вважати контракти, укладені в письмовій формі державною владою (урядом, 

органами місцевого самоврядування та залежними від них іншими органами) на 

поставку товару, виконання робіт або надання послуг з метою отримання 

фінансової вигоди. 

Що стосується країн – членів ЄС, то тут варто звернути увагу, що у країнах 

ЄС зазвичай використовуються дві моделі електронних державних закупівель на 

національному рівні: 

– централізовані закупівлі – здійснюються єдиним органом з питань 

державних закупівель з метою забезпечення спільних потреб, тобто замовники 

доручають здійснення державних закупівель від їхнього імені централізованому 

органу; 

– децентралізовані закупівлі – передбачають самостійне здійснення 

замовниками закупівель, тобто дають можливість кожному замовнику 

здійснювати закупівлі товарів і послуг. 

Класичним представником ЄС, що відповідає централізованій моделі 

державних закупівель, є Німеччина. Електронні закупівлі здійснюються на базі 

платформи E-Vergabe і є обов’язковими до застосування федеральними 

відомствами. Інтереси приватного сектора відстоює громадська організація 

«Форум держзамовлення». Вона аналізує останні тенденції у сфері державних 

закупівель, які систематично обговорюються з урядом, що, безумовно, є 

показником високого рівня розвитку громадянського суспільства у країні та 

сприяє зміцненню правової держави.  

У Німеччині допорогові публічні закупівлі регулюються ч. IV Закону про 

обмеження конкуренції (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) [252] і 

Положенням про присудження державних контрактів (Vergabeverordnung (VgV)) 

[309]. Державні закупівлі становлять 15 % від ВВП Німеччини [251]. У Франції 

схожий показник – 16 % від ВВП держави [286]. Порядок проведення публічних 

закупівель у Франції регулюється нормами Кодексу державних закупівель (Public 
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Procurement Code (CMP)), який є основним законодавчим актом у цій сфері [287]. 

Французький указ № 2015-1904 від 30 грудня 2015 р. встановив нові порогові 

значення для державних закупівель, змінивши їх із 15 000 євро або 20 000 євро до 

25 000 євро без податку. Цей указ заснований на європейських нормах, що 

встановлюють кількість європейських порогових значень на дворічний період із 

1 січня 2016 р. по 30 грудня 2017 р., особливо для обліку валютних курсів [214]. 

Найбільш децентралізовану систему має Швеція. Електронні державні 

закупівлі були закріплені на законодавчому рівні ще у 2001 р. У цій країні немає 

обов’язкової національної платформи електронних закупівель, проте 

муніципалітети мають власні електронні платформи, що використовуються на 

добровільній основі. Загалом система електронних закупівель Швеції 

характеризується великою кількістю приватних операторів, що є ключовою 

ознакою, яка вирізняє її від централізованих моделей. 

У Великій Британії, наприклад, було прийнято нове законодавство у сфері 

державних закупівель – The Public Contract Regulations 2015 [301], що містить 

«Правило 35» – «Електронні аукціони». 

За «Правилом 35» встановлені законодавчі положення, що визначають, які 

електронні аукціони можуть використовуватися в межах державних закупівель. 

Ці правила є розпорядчими, особливо якщо порівнювати їх із рамковими угодами 

та динамічними системами закупівель. Електронні аукціони дозволяють 

організації-замовнику вводити фазу процедури державних закупівель після 

повної оцінки тендерних заявок і за допомогою чого учасникам торгів 

пропонується знижувати ціни. Фактично, вони допускають використання 

незначної конкуренції або «переговорів» у процедурах, де це зазвичай не 

приймається. Із застереженням, звичайно, що підрядні органи знають, що вони 

роблять і планують, відповідно. 

За своєю природою електронні аукціони мають проводитися на електронній 

платформі. Електронні аукціони повинні бути розкриті від самого початку (п.  7) 

і можуть використовуватися тільки в тому випадку, якщо технічні вимоги були 

встановлені з достатньою точністю (п. 4 і 5) [301]. 



121 

Для використання електронних аукціонів підрядні органи мають 

розкривати критерії присудження винагороди і математичну формулу, яка 

використовується для розрахунку балів, ще раз наголошуючи на необхідності 

планування та технічного потенціалу з боку організації-замовника для розуміння 

цих проблем. Тобто цим правилом встановлені певні критерії прозорості. 

У Румунії 23 травня 2016 р. було ухвалено новий пакет законів у сфері 

державних закупівель, що складається із: 

 Закону № 98/2016 про державні закупівлі [260], 

 Закону № 99/2016 про галузеві закупівлі [270], 

 Закону № 100/2016 про концесії на послуги та послуги [267], 

 Закону № 101/2016 про засоби й оскарження щодо присудження 

контрактів на державні закупівлі, галузевих договорів і концесій на будівельні 

роботи, а також функціонування Національної ради з вирішення скарг [268]. 

Електронна система державних закупівель у Румунії є державною 

комп’ютеризованою системою, яка використовується для здійснення державних 

закупівель за допомогою електронних засобів, що працюють у мережі Інтернет. 

Відповідно до Закону № 98/2016 про державні закупівлі цілями 

електронних закупівель у Румунії є: 

 прозорість та ефективність процесу закупівлі, здійснюваної за державні 

кошти; 

 спрощена процедура участі в запрошенні до участі в конкурсі для 

постачальників; 

 робочі процедури ефективні та стандартизовані; 

 скорочення державних витрат завдяки скороченню закупівельної ціни; 

 надання громадськості інформації про процеси, пов’язані з державними 

закупівлями; 

 аудит процесу державних закупівель; 

 забезпечення високого рівня безпеки та довіри для реалізації заходів, 

пов’язаних із розпорядженням державними коштами [269]. 
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Технічними засобами, що надаються SEAP (процес оцінки і затвердження 

постачальників), у Румунії є: 

 електронне повідомлення (електронна публікація повідомлень) 

(E-notification). Електронна система державних закупівель є єдиним вікном для 

передання оголошень «Офіційного вісника Європейського Союзу» (OJEU), і їхнє 

передання має здійснюватися повністю в разі процедур, що виходять за вартісні 

порогові значення, встановлені законодавством; 

 електронний доступ (електронний доступ до тендерної документації) (E-

Access). Усі процедури присудження контрактів мають містити документацію із 

присудження контрактів з усіма документами процедури присудження, що 

повинні прикладатися у процесі і бути у вільному та необмеженому доступі; 

 електронна подача конкурсних пропозицій (E-Submission); 

 електронне присудження контрактів (E-award). 

Відповідно до чинних положень законодавства Румунії, державні 

замовники зобов’язані використовувати електронні засоби для здійснення 

процедур, пов’язаних із присудженням контрактів і прямими закупівлями, що 

становить 40 % від усього обсягу державних закупівель, які здійснюються 

протягом року. 

Щорічний загальний обсяг державних закупівель у Румунії, проведених із 

використанням електронних засобів, повинен визначатися шляхом 

підсумовування вартості всіх присуджених контрактів: 

 відкрита процедура або обмежена процедура, що повністю 

здійснюються електронними засобами; 

 електронний аукціон; 

 прямі закупівлі. 

У межах Естонії порядок здійснення державної закупівлі, права й обов’язки 

суб’єктів, пов’язаних із державною закупівлею, порядок і відповідальність за 

здійснення державного нагляду та врегулювання спорів встановлює Закон про 

державні закупівлі від 14 червня 2017 р. [38]. Інформацію щодо державних 
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закупівель, які здійснюються в Естонії, збирає і публікує реєстр державних 

закупівель на сайті https://espd.rmit.ee.  

 Згідно з положеннями Закону про державні закупівлі від 

14 червня 2017 р.  [38] у ході електронного аукціону замовник оцінює і порівнює 

кількісно вимірні показники в оферти, щоб скласти рейтинг оферт у міру 

зменшення за допомогою автоматичних методів оцінки. Електронний аукціон 

можна використовувати в межах процедури простої закупівлі, відкритого 

тендеру, обмеженого тендеру та тендеру з переговорами на конкурентній основі, 

а також для укладання договору про закупівлю в динамічній системі закупівель 

або під час організації міні-конкурсу серед оферентів, які є сторонами рамкового 

договору, якщо можна скласти точний опис предмета договору про закупівлю. 

Електронний аукціон не можна використовувати в державних закупівлях послуг 

або будівельних робіт, де предметом договору про закупівлю є інтелектуальна 

діяльність, за якої не можна скласти рейтинг оферт по мірі убування за допомогою 

автоматичних методів оцінки. 

 Замовник повідомляє про організацію електронного аукціону в 

повідомленні про закупівлю. Перед початком електронного аукціону замовник 

оцінює визнані придатними оферти, зважаючи на критерії оцінки оферта і їхньої 

питомої ваги. Замовник надсилає усім оферентам запрошення до участі в 

електронному аукціоні. До запрошення додаються результати оцінки оферти 

зазначеного оферента. Електронний аукціон може починатися не раніше, ніж 

через два робочих дні після дати подання запрошень. 

На кожному етапі електронного аукціону оференти мають володіти 

достатніми відомостями, що дозволяють їм визначити свою позицію в рейтингу 

оферт. Якщо замовник попередньо встановив таку можливість, то він може 

передавати оферентам й іншу інформацію про представлені ціни. 

Замовник завершує електронний аукціон: 

– після настання дати і часу, зазначених у запрошенні на електронний 

аукціон; 
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– якщо протягом терміну, поданого в запрошенні на електронний аукціон, 

у період між останнім поданням вартостей і цін та закриттям аукціону не було 

представлено нових вартостей або цін, що відносяться до мінімальної різниці, на 

яку повинні відрізнятися нові вартості або ціни від представлених під час 

аукціону; 

– якщо пройшло зазначене в запрошенні на електронний аукціон число 

аукціонних етапів, і замовник вказав у запрошенні графік проведеннях всіх етапів. 

Після завершення електронного аукціону замовник укладає договір про 

закупівлю на підставі результатів електронного аукціону. 

Отже, електронні державні закупівлі в ЄС розглядаються як складова 

електронного врядування та базуються на принципах вільного переміщення 

товарів, свободи заснування та свободи надання послуги, рівноправного 

ставлення, недискримінації, взаємного визнання, пропорційності та прозорості. 

 

2.2. Методи правового регулювання допорогових державних 

закупівель у ЄС 

 

З підписанням Лісабонських договорів про Європейський Союз і ДФЄС у 

2007 р. процеси європейської інтеграції отримали новий потужний імпульс для 

свого розвитку. Зміни, що були внесені Лісабонськими договорами до положень 

про компетенцію ЄС, створили передумови для посилення повноважень 

об’єднання.  Установчі договори про ЄС окреслюють межі компетенції 

співтовариства та засоби її реалізації (ст. 5.1 ДЄС). 

Принцип наділення повноваженнями (d’atribution de competence) означає, 

що ЄС має діяти тільки в межах своєї компетенції, яку надали йому в договорах 

держави-члени для досягнення цілей, встановлених договорами (ст. 5.2 ДЄС). 

Межі повноважень ЄС мають поважатися як органами об’єднання, так і 

державами-членами [154].  

Лісабонський договір передбачає п’ять типів компетенції ЄС. Спільна 

компетенція охоплює такі сфери, як: внутрішній ринок; соціальна політика 
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стосовно аспектів, визначених договором; економічне, соціальне та територіальне 

згуртування; сільське господарство і рибальство, за винятком збереження живих 

морських біологічних ресурсів; довкілля; захист споживачів; транспорт; 

транс’європейські мережі; енергія; простір свободи, безпеки і правосуддя; 

загальні проблеми безпеки у сфері охорони здоров’я стосовно аспектів, 

окреслених договором.  

Спільна компетенція ЄС визначається так: держави-члени здійснюють свою 

компетенцію в тій мірі, у якій Євросоюз може скористатися своєю компетенцією, 

а саме в таких сферах, як внутрішній ринок; соціальна політика, економічне, 

соціальне та територіальне гуртування, сільське господарство та рибальство, за 

винятком збереження морських біологічних ресурсів, довкілля, захист 

споживачів, транспорт, транс’європейські мережі, енергетика, простір свободи, 

безпеки та правосуддя, спільні проблеми безпеки у сфері охорони здоров’я 

стосовно аспектів, визначених у Договорі про функціонування Європейського 

Союзу. 

Підкреслимо, що сфера державних закупівель належить до спільної 

компетенції держав – членів ЄС. Посилення ролі державних закупівель внесено 

до переліку основних пріоритетів держав – членів ЄС у галузі економічної та 

промислової політики. До цього переліку також входять заходи проти 

протекціонізму, реформа методів регулювання, боротьба з порушеннями закону в 

офшорних зонах, нові заходи стимулювання. Пожвавлення економічної і 

промислової політики має стимулюватися відкритістю державних і ринкових 

процедур, поглибленням диверсифікації, удосконаленням логістики руху товару 

і державних закупівель. Значну роль у цих процесах відіграють допорогові 

державні закупівлі, що регулюються нормами внутрішнього законодавства 

держав – членів ЄС. 

Слід зауважити, що під «граничними значеннями» («порогами») в 

законодавствах різних країн світу про державні закупівлі розуміються числові 

показники (суми грошових коштів або умовні величини, «прив’язані» до 

національної та (або) іншої валюти), з яких починається «включення» 



126 

«закупівельного механізму» при розміщенні замовлень. Іншими словами, 

«порогові значення» вказують на «межу», досягаючи яку, замовник зобов’язаний 

проводити «складні» процедури розміщення замовлень (торги, запит котирувань, 

запит пропозицій тощо, залежно від особливостей національної системи 

закупівель) [234, c. 951]. 

«Граничні значення» (їх також називають «цінові пороги», «порогові 

показники», «порогові суми», «вартісні пороги», «фінансові межі» тощо) є одним 

із ключових елементів кожної «закупівельної системи», оскільки вони багато в 

чому визначають «масштабність» застосування закону або замінюючого (і/або 

доповнюючого) його іншого нормативного правового акта, що регулює 

правовідносини у сфері проведення державних закупівель.  

Чим вищі «порогові значення», тим меншу кількість разів підлягає 

«включенню» «закупівельний механізм» за конкретним законом (іншим 

нормативним актом) про закупівлі. І навпаки, чим нижчі «порогові значення», тим 

частіше державний замовник звертається до норм спеціального закону (іншого 

нормативного акта) про проведення «складних» способів розміщення замовлень. 

Наприклад, якщо встановлено дуже високі «порогові значення», то вони 

автоматично «виводять» з-під дії «закупівельного механізму» переважну 

більшість державних закупівель. Водночас низькі «порогові значення» 

забезпечують «глобальне» застосування «складних» способів розміщення 

державних замовлень (торгів та запиту котирувань). Відзначимо, що, незважаючи 

на наявну схожість «закупівельних систем» різних країн світу, сфери 

застосування їхніх національних законів (інших нормативних актів) про закупівлі 

істотно відрізняються одна від одної. І чинником розмежування юрисдикційного 

контролю є положення національного нормативно-правового акта, спрямоване на 

можливість проведення оперативних низькофінансових державних закупівель. 

 При визначенні «порогових значень» складно, але необхідно знайти 

оптимальну цінову пропозицію, що забезпечувала би ефективність «закупівельної 

системи». На нашу думку, «граничні значення» не повинні бути дуже низькими, 

оскільки вони можуть істотно ускладнювати діяльність державних замовників. 
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Невисокі «порогові значення» ведуть до підвищення  витрат при розміщенні 

замовлень (оскільки при низьких «порогах» закупівлі проводяться частіше). 

Водночас за надмірно високих «порогових значеннях» ефективність закупівель 

також невелика, оскільки проведення «складних» способів розміщення замовлень 

тільки на дуже великі суми виводить з-під дії відповідних механізмів конкуренції 

більшість закупівель, що веде до часткового або повного усунення конкуренції 

при їхньому проведенні. 

Звертаючись до положень Типового закону ЮНСІТРАЛ про закупівлі 

товарів (робіт) і послуг, можна побачити, що зазначений міжнародний акт прямо 

не вказує величину «порогових значень», необхідних для ефективного 

функціонування системи державних закупівель. У ст. 21 закону зазначено, що 

закупівлі за допомогою запиту котирувань необхідно проводити «за умови, що 

кошторисна вартість договору про закупівлю нижча суми, встановленої в 

підзаконних актах про закупівлі» [143]. 

Як відзначають С. Едквіст та Дж. Забала, Типовий закон ЮНСІТРАЛ і 

Керівництво щодо закупівель Світового банку оперують категоріями «невеликої 

суми контрактів» і «розумних значень», з яких іноді досить важко зробити 

висновок про прийнятність обраного способу закупівлі [236, c. 1761]. У зв’язку із 

цим країни встановлюють різні «порогові значення» для закупівель, що 

здійснюються на їхніх територіях. 

ДФЄС, наприклад, не містить положень, що безпосередньо стосуються 

допорогових державних закупівель. Винятком є ст. 199, що відноситься до 

державних закупівель, а також ст. 346, яка прямо впливає на державні закупівлі в 

оборонній сфері [28].  

А система допорогових державних закупівель у Європейському Союзі 

регулюється двома основними документами: Директивою 2014/24/ЄС 

Європейського парламенту і Ради ЄС від 26 лютого 2014 р. про державні закупівлі 

та скасування Директиви 2004/18/ЄC [24], що встановлює процедури укладання 

державного контракту на поставку товарів і надання послуг, і Директива 

2014/25/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 26 лютого 2014 р. щодо 
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здійснення закупівель організаціями, які працюють у водогосподарському, 

енергетичному, транспортному секторах та секторі поштових послуг, що скасовує 

Директиву 2004/17/ЄC [25]. Директиви ЄС із питань здійснення державних 

закупівель поширюють свою сферу дії на всі органи державної влади та 

підприємства, а також на певні приватні комунальні підприємства, що мають 

спеціальні привілеї, покладаючи обов’язок на державні підприємства надавати 

більші контракти шляхом конкурентних і прозорих процедур, заснованих на 

об’єктивних критеріях. Для таких цілей директиви місять правила щодо: вимог до 

опублікування, різних конкурентних процедур, що використовуються для різних 

видів контрактів, та вимоги стосовно типів критеріїв і специфікацій, які мають 

застосовуватись під час здійснення державних закупівель. Крім того, 

директивами також вимагається, щоб замовники забезпечували ефективний 

перегляд процедури надання державних контрактів. 

Процедури здійснення державних закупівель вважаються необхідними, 

оскільки в державному секторі замовники не можуть діяти як звичайні споживачі. 

Звичайний споживач намагається отримати товар або послугу за найнижчою 

ціною і з найвищою якістю. У державних органів замовників може бути й інша 

мотивація, окрім якості та ціни. Наприклад, з політичних причин місцевий 

замовник може надати перевагу укладанню контракту з місцевим підприємцем, 

аніж із дешевшим і кращим учасником «ззовні». Отже, правила державних 

закупівель є необхідними для виправлення такої поведінки замовників. 

Зазначимо, що порогові значення у сфері державних закупівель мають на 

меті відобразити здійснення державних закупівель у межах міжкордонної торгівлі 

на внутрішньому ринку ЄС та застосування принципів вільного пересування 

товарів, капіталу та послуг, відповідно до положень ДФЄС. Водночас 

законодавством ЄС встановлено, що навіть при здійсненні державних закупівель 

нижче порогових значень директив, мають застосовуватись принципи 

недискримінації, рівного ставлення, прозорості та пропорційності (ст. 3 

Директиви 2014/23/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 26 лютого 2014 

р. про укладання договорів концесії) [23]. 
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Отже, стосовно регулювання державних закупівель у законодавстві ЄС 

необхідно підкреслити, що вторинне право ЄС застосовують тільки до торгів, що 

відповідають критерію незначної вартості (de minimis). Контракти, вартість яких 

нижча встановлених у директивах порогів, не підпадають під її дію. Однак це не 

означає, що такі принципи державних закупівель, як прозорість, недискримінація, 

рівне ставлення, не підлягають застосуванню. Крім того, кожні два роки 

Європейська комісія ухвалює рішення про можливу зміну зазначених порогів 

відповідно до міжнародних зобов’язань ЄС [235, c. 152].  

Однак нерідкі випадки, коли замовник навмисно розбиває контракт на два 

або більше, щоб вивести проведення торгів з-під дії директиви. Подібні дії з боку 

замовника не будуть перешкоджати застосуванню директиви, якщо з’ясується, що 

дроблення контракту відбувалося саме з метою виведення процедури закупівель 

на національний рівень регулювання. 

Отже, принцип de minimis полягає в тому, що тільки ті контракти, які 

відповідають критерію мінімальної вартості, підпадають під дію директиви ЄС. 

Якщо вартість контракту нижча, процедура закупівель буде повністю 

регулюватися національним правом держави-члена. 

Детальні правила директив застосовуються в межах та вище спеціально 

встановлених порогових значень. Національні правила застосовуються, якщо 

закупівлі здійснюються нижче порогових значень до менших контрактів і, крім 

того, кожна держава – член ЄС має свою національну систему державних 

закупівель, що поєднує власні національні правила з вимогами директив ЄС. 

Наприклад, у ст. 8 Директиви 2014/23/ЄС йдеться, що вона застосовується до 

закупівель, оціночна вартість яких, за вирахуванням податку на додану вартість 

(ПДВ), дорівнює або перевищує такі порогові значення: 5 186 000 євро для 

концесійних контрактів [23].  

Директива 2014/25/ЄС від 26 лютого 2014 р. (у ст. 15) щодо здійснення 

закупівель організаціями, які працюють у водогосподарському, енергетичному, 

транспортному секторах та секторі поштових послуг, яка скасовує Директиву 
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2004/17/ЄC та застосовується до закупівель із чистою вартістю за вирахуванням 

ПДВ, що дорівнює або є вищою від таких порогових значень: 

  414 000 євро для контрактів на постачання товарів і контрактів на 

надання послуг, а також для конкурсів на розробку проектів; 

 5 186 000 євро для контрактів на виконання робіт; 

 1 000 000 євро для контрактів на надання соціальних та інших 

специфічних послуг, наведених у дод. XVII [25].   

Стаття 8 Директиви 2009/81/ЄС від 13 липня 2009 р. про координування 

процедур укладання окремих видів контрактів на виконання робіт, закупівлю 

товарів і надання послуг у сфері оборони та безпеки, та про внесення змін до 

Директив 2004/17/ЄС і 2004/18/ЄС, наприклад, застосовується до контрактів, 

розрахункова вартість яких без урахування ПДВ є не нижчою за такі порогові 

значення: 

 412 000 євро для контрактів поставки і контрактів на надання послуг, 

 5 150 000 євро для контрактів на виконання робіт [22]. 

Директива 2014/23/ЄС від 26 лютого 2014 р., зі свого боку, застосовується 

до концесій, вартість яких дорівнює або перевищує 5 186 000 євро (ст. 8) [23].  

Вартість концесії – це сумарний оборот концесіонера, сформований 

протягом терміну дії договору, за вирахуванням ПДВ, за оцінками державного 

замовника або організації-замовника, як винагорода за роботи та послуги, що є 

предметом концесії, а також за поставки, пов’язані з такими роботами та 

послугами. 

Така оцінка стає дійсною, коли надсилається повідомлення про концесію, 

або, якщо таке повідомлення не передбачається, коли державний замовник або 

організація-замовник починають конкурсну процедуру надання концесії, 

наприклад, шляхом встановлення зв’язку із суб’єктами підприємницької 

діяльності стосовно концесій. 

Підсумовуючи, зазначимо, що розглянуті нами директиви ЄС про закупівлі 

не охоплюють контракти, які оцінюються нижче фінансових порогів ЄС, але, як 

показує практика, ці контракти можуть підпадати під дію принципів договору, за 
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умови, що вони представляють певні транскордонні інтереси для компаній, 

розташованих в інших державах-членах (C-507/03 Commission v Ireland) [190]. У 

певних обставинах навіть низькофінансові контракти можуть мати 

транскордонний інтерес. Наприклад, коли національні кордони проходять у 

міських районах (C-147/06 and C-148/06 SECAP and Santorso) [183].  

Рішення Суду у справах С-147/06 and C-148/06 SECAP and Santorso 

ухвалено у справі, предметом якої стали допорогові закупівлі, так звані 

низькофінансові контракти. Справа стосувалася дискримінаційного характеру 

національного законодавства щодо нав’язування автоматичного видалення 

незвично низьких тендерів у контрактах зі значенням нижчого порогу, який надає 

учасникам тендеру можливість довести, що їхня пропозиція є реальною і 

життєздатною.  Тендери були кваліфіковані як аномально низькі відповідно до 

заданої математичної формули. Суд підкреслив, що основні правила і загальні 

принципи Договору про ЄС застосовується лише тоді, коли розглядаються 

договори, які потенційно мають певний транскордонний відсоток. Суд зазначав, 

що однією з першочергових цілей правил співтовариства щодо публічних 

закупівель є досягнення найбільшої відкритості для конкуренції і що це є 

завданням права ЄС – забезпечити максимальну участь учасників торгів за 

результатом оголошення торгів. Необхідно додати, що максимальна відкритість 

для конкуренції розглядається не лише з погляду зацікавленості об’єднання у 

вільному русі товарів та послуг, але й із боку зацікавленості відповідного 

замовника, який такий чином матиме ширший вибір щодо найвигіднішої 

пропозиції, яка найбільше відповідає потребам відповідного замовника. 

Той самий принцип, що стосується транскордонних інтересів, 

застосовується до концесій на надання послуг і до непріоритетних послуг, які 

відповідно до діючих правил ЄС не вимагають публікації повідомлення про 

контракт в OJEU (C-226/09 Commission v Ireland) [186]. Суд ЄС вважає, що в 

деяких випадках факт реклами на всій території ЄС може демонструвати 

достатній транскордонний інтерес (C-91/08 Wall) [191]. 
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Отже, директиви ЄС набувають чинності в разі перевищення сумою 

закупівлі певного порогу, в іншому випадку покупець безпосередньо може 

користуватися регулятивними нормами національного законодавства.  

Якщо звернутися до статистичних даних за 2017 р. (Public Procurement 

Indicators 2016), що були оприлюднені в червні 2018 р., країнами –  лідерами з  

кількості проведених допорогових закупівель стали Румунія та Угорщина. Помітне 

зростання кількості допорогових закупівель спостерігається в Німеччині, Фінляндії, 

Словаччині, Австрії, Франції, Ірландії і Чеській Республіці [290].  

Для аналізу оберемо ті країни ЄС, досвід правового регулювання державних 

закупівель яких, на нашу думку, є позитивним, й, у разі його обдуманого 

запозичення, останній  і сприятиме вдосконаленню державних закупівель. 

У Шотландії, наприклад, правила державних закупівель розрізняються 

залежно від типу і вартості рекламованого контракту. Коли контракти 

перевищують порогові значення контракту в ЄС, то застосовуються відповідні 

положення директив ЄС. Зі свого боку, для регулювання системи державних 

закупівель у Шотландії був ухвалений Закон про реформу закупівель 2014 р. 

(Procurement Reform (Scotland) Act 2014), останні зміни до якого набули чинності 

18 квітня 2016 р. Згідно з п. 3 Закону про реформу закупівель для цілей закону 

поріг контракту становить 50 000 фунтів стерлінгів для контрактів на товари та 

послуги і 2 млн фунтів стерлінгів для контрактів на виконання робіт (так званих 

регульованих закупівель) [290]. У Швеції державні закупівлі регулюються 

Законом Швеції про державні закупівлі (Swedish Public Procurement Act (2016: 

1145 - LOU)), що містить у собі гл. 3 «Пороги», у положеннях якої визначені 

вимоги для проведення допорогових державних закупівель у країні [297]. Згідно 

з п. 7 для цілей закону поріг контракту становить 80 000 євро для контрактів на 

товари та послуги й 1 000 000 євро для контрактів на виконання робіт [297]. 

В Естонії відповідно до вимог «Закону про державні закупівлі» [38] від 14 

червня 2017 р. замовник із публічного сектора встановлює 

внутрішньоорганізаційний порядок здійснення закупівель, якщо передбачувана 

сукупна вартість планованих їм державних закупівель речей і послуг у межах 
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одного бюджетного року перевищує 80 000 євро або передбачувана сукупна 

вартість державних закупівель на виконання будівельних робіт перевищує 

500 000 євро. 

Замовник із мережевого сектора встановлює внутрішньоорганізаційний 

порядок здійснення закупівель, якщо передбачувана сукупна вартість планованих 

ним державних закупівель у межах одного бюджетного року перевищує 500 000 

євро. 

На вимогу виконання положення нових директив ЄС у сфері державних 

закупівель 9 грудня 2016 р. хорватський парламент ухвалив новий Закон про 

державні закупівлі (Zakon o javnoj nabavi, «PPA») [315], який набув чинності з 

1 січня 2017 р. PPA ввів нові спеціальні директиви щодо державних закупівель 

(2014/24/ ЄС та 2014/25/ЄС) та вніс низку істотних змін у законодавчу базу у 

сферу державних закупівель у Хорватії. 

Найважливішими змінами в хорватському закупівельному законодавстві є:  

 упровадження єдиного європейського документа про закупівлю (ESPD) 

як форми самодекларації для учасників торгів. ESPD замінює різні документи та 

сертифікати, що використовувались для обґрунтування того, чи претендент 

виконав критерії проходження порогу та відбору. Це підвищить ефективність 

процедур державних закупівель і полегшить участь компаній у публічних торгах. 

Закон передбачає, що електронне подання ESPD буде застосовуватися з 18 квітня 

2018 р.; 

 уведення обов’язку договірних органів проводити попередні 

консультації із зацікавленими суб’єктами господарювання щодо проектів 

тендерних пропозицій, зокрема стосовно предмета тендеру, технічних умов, 

критеріїв якісного відбору, критеріїв надання контрактів та особливих умов, що 

стосуються виконання контракту. Перед тим, як запровадити процедуру 

відкритих або обмежених процедур закупівлі для контрактів на державні роботи 

або державні контракти на постачання та державні контракти, що перевищують 

пороги ЄС, договірні органи мають провести такі консультації на ринку протягом 

мінімум п’яти днів. Після цього договірний орган готує звіт про всі отримані та 
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прийняті коментарі та пропозиції, що публікуються на його веб-сайті. За 

допомогою такого підходу хорватський законодавчий орган прагне забезпечити 

чіткі та неупереджені тендерні документи та рівне ставлення до учасників торгів. 

Однак на практиці це передбачає продовження терміну процедури закупівель; 

 упровадження нових видів процедур закупівлі, зокрема, інноваційних 

партнерських відносин, конкурентної процедури із процедурою переговорів та 

правилами щодо окремих процедур закупівель (наприклад, надання контрактів на 

соціальні й інші конкретні послуги). 

Що стосується порогових значень для державних закупівель, то цей закон 

не застосовується до: 

Закупівель: 

 товарів і послуг, а також виконання тендерних пропозицій на проекти, 

вартість яких не перевищує 200 000,00 HRK; 

 робіт, що оцінюються менш ніж 500 000,00 HRK; 

Закупівель у дипломатичних місіях і консульських установах Республіки 

Хорватії за кордоном: 

 товарів та послуг, а також виконання тендерних пропозицій за проектом, 

вартість яких не перевищує 950 000,00 HRK; 

 робіт, що оцінюються менш ніж 4 000 000,00 HRK [315]. 

Водночас, якщо порівнювати «порогові значення» Хорватії та інших 

розглянутих нами країн – членів ЄС, можна дійти висновку про низькі показники 

порогів у сфері державних закупівель цієї країни. Встановлення таких низьких 

«порогових значень» може пояснюватися, насамперед, бажанням законодавця 

підтримати суб’єктів малого і середнього підприємництва. 

Такі «порогові значення» дуже ускладнюють діяльність державних 

замовників, співробітникам яких доводиться, крім своїх прямих обов’язків, 

витрачати досить багато часу на складання численних технічних завдань, 

специфікацій та інших документів, необхідних для нормального проведення 

торгів [230, c. 42]. 
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Звідси випливає, що низькі «порогові значення» істотно підвищують 

витрати організацій-замовників, а отже, і держави. Ефективність витрачання 

бюджетних коштів має досягатися мінімальною кількістю витрат на процес 

виконання нормативних і процедурних зобов’язань замовниками. Витрати на 

проведення закупівель є досить важливою складовою «закупівельної системи» 

країни і вимагають обов’язкового врахування при розрахунку «порогових 

значень». 

У Хорватії, на відміну від розмірів офіційної економії від застосування 

Закону про державні закупівлі, не публікуються звіти про витрати на 

«закупівельну систему», хоча самим законом передбачені інститути, спрямовані 

на зменшення цих витрат. Відсутність належного обліку витрат на 

функціонування системи державних закупівель є очевидною її прогалиною. 

Украй низькі «порогові значення» закупівельного механізму за Законом про 

державні закупівлі, на нашу думку, є також однією із причин розвитку так званого 

конкурсного рейдерства у країні. Низькі «порогові значення» забезпечують 

потенційних учасників розміщення замовлень, зокрема й несумлінних, великою 

кількістю закупівельних процедур. Така ситуація дозволяє групі 

«недобросовісних учасників» будь-якого державного замовника практично 

повністю «блокувати» його роботу. 

У підсумку, варто зауважити, що в ЄС передбачено диференціацію 

«порогових значень» залежно від того, що є предметом закупівлі: товари, роботи 

або послуги. Законодавець у цьому випадку виходить із того, що при закупівлі 

товарів «особа» постачальника не повинна відігравати для замовника настільки 

важливу роль, як при закупівлях робіт або послуг, у зв’язку із чим «порогові 

значення» в цих випадках можуть бути встановлені на нижчому рівні. Таким 

чином, торги й інші конкурентні способи розміщення замовлень при закупівлі 

товарів проводяться частіше. 

Навпаки, при закупівлі послуг або робіт «порогові значення» 

встановлюються на вищому рівні. Замовником у цих випадках застосовується 

опція при відносно невеликих розмірах замовлень вибирати конкретного 
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постачальника (з яким напрацьовані ділові зв’язки, є позитивний досвід роботи 

тощо) й укладати з ним контракт без проведення «складних» закупівельних 

процедур. Тут вищі «порогові значення» є свого роду гарантією для замовника від 

потенційних «неприємностей» у вигляді «нових» постачальників (які можуть 

з’явитися внаслідок проведення торгів або здійснення інших способів розміщення 

замовлень), ділова репутація яких невідома або маловідома цьому замовнику. 

Отже, регулювання державних закупівель і, зокрема, державних 

допорогових закупівель у ЄС розглядається як засіб, що сприяє розвитку 

європейської інтеграції. Можна стверджувати, що у процесі свого розвитку 

правове регулювання державних допорогових закупівель у ЄС досягло певних 

результатів, зокрема, було вжито заходів, що сприяють підвищенню прозорості, 

справедливості проведення державних допорогових закупівель. Проте правове 

регулювання державних допорогових закупівель у ЄС на цьому етапі перебуває 

на стадії реформування. Нині на рівні держав – членів ЄС здійснюється 

удосконалення положень національного законодавства з метою спрощення 

чинного правового регулювання, а також із метою сприяння застосуванню 

електронних процедур. 

 

2.3. Судова практика ЄС у сфері державних закупівель 

 

З 1965 р. в усіх Європейських співтовариствах створено загальну систему 

інститутів, що дозволило успішно реалізовувати багато цілей євроінтеграції. 

Таким чином, у процесі функціонування склалася особлива правова система ЄС, 

особливе місце в якій займає практика судових інстанцій, які після ратифікації 

Лісабонського договору 2007 р. почали іменуватися Судом справедливості (Court 

of Justice) та Загальним судом (General Court).  

За зауваженням Т. Трідімас, вплив Суду Європейського Союзу на 

формування внутрішнього устрою співтовариства є безпрецедентним, у той час, 

як ставлення самого Суду ЄС до прецеденту залишається багато в чому 

невизначеним [307, c. 320]. При цьому, за визнанням К. Бредлі, кількість 
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публікацій на цю тему перебуває у зворотній пропорції до кількості і доречності 

згадувань на цю тему, які можна знайти в установчих договорах або в рішеннях 

самого Суду Європейського Союзу [180, c. 51].  

Значне місце у діяльності Суду ЄС відведено послідовній і стабільній 

реалізації власних рішень. Це полягає в тому, що нерідко Суд посилається на 

попередні свої рішення для розробки наступних позицій. Приєднуємося до 

позиції Д. Тихоновецького, який вважає, що доктрина прецедента розроблена, 

насамперед, з метою залучення національних судів до активної участі у 

безпосередньому застосуванні норм права ЄС. Система доктрини прецедента 

охоплює концепції «acte clair»  та «delegation sectorale des functions judiciaries». 

«Acte clair» дозволяє вирішити питання, у якому випадку можна говорити про 

прецедент як про джерело права ЄС, що підлягає безпосередньому застосуванню 

та володіє верховенством і прямою дією на території держав-членів. Концепція 

«delegation sectorale des functions judiciaries» між Судом ЄС і судами країн-членів 

визначає, яким чином використовується прецедент як джерело прав ЄС судами 

держав-членів при визначенні контролюючої та нормативної ролі Суду ЄС і 

загальної правоприймаючої ролі національних судів. Основою розвитку доктрини 

прецедента є процедура винесення рішення у преюдиційному порядку [145, c. 8].  

Слід наголосити, що Суд ЄС забезпечує дотримання законів в інтерпретації 

і застосуванні Договору про ЄС та впроваджуюючих норм. Із цією метою низка 

повноважень були безпосередньо покладені на Суд ЄС. Зазначені повноваження 

головним чином спрямовані на надання права Суду ЄС судити діяльність і 

бездіяльність інститутів та держав-членів відповідно до права ЄС і забезпечити 

однаковість в інтерпретації права ЄС і в застосуванні цього права в національних 

судах. 

Важливо виокремити три напрями в роботі Суду ЄС, що важливі у сфері 

державних закупівель: 

– Урегулювання спорів. Юрисдикцією Суду ЄС розглядаються спори між 

Європейською комісією, що діє як «захисник» ДЄС, і державами-членами, у 



138 

зв’язку з невиконанням державою-членом своїх зобов’язань, що випливають із 

Договору про ЄС. 

– Преюдиціальний запит. Особливо важливим повноваженням Суду ЄС є 

повноваження висловлюватися за допомогою преюдиціального запиту про 

тлумачення Договору про ЄС та про дієвість й інтерпретації актів інститутів ЄС, 

якщо питання із цього приводу порушено перед національним судом або 

трибуналом. Отже, у спорах між державами-членами та приватними особами або 

між самими приватними особами, питання, пов’язані з інтерпретацією, дією та 

дієвістю законів ЄС, що виникають у контексті національних проваджень, можуть 

бути надіслані до Суду ЄС. У разі виникнення подібних питань у контексті спору 

про закупівлі, що розглядається в національному суді, національні суди можуть 

переслати їх для інтерпретації в Суд ЄС. Відповідно до цієї процедури 

національний суд/контрольний орган визначає факти справи і формулює питання 

інтерпретації для Суду ЄС, відповіді на які необхідні для вирішення справи.  

– Загальні принципи права. Це неписані норми, що не містяться в Договорі 

про ЄС, однак підкріплені загальними принципами права, визнаними в 

національних правових системах держав – членів ЄС. 

Важливо зауважити, що, крім «позитивної інтеграції», яка полягає у 

поступовій гармонізації законодавства держав-членів, Європейський Союз 

широко застосовує і «негативну» – усунення фізичних, податкових і, 

найголовніше, регуляторних бар’єрів, що перешкоджають вільному руху товарів 

усередині ЄС. Провідну роль у цьому відіграє такий інститут, як Суд ЄС. Саме 

Суду ЄС належить головна роль у виробленні понятійного апарату в зазначеній 

галузі.  

І саме тому в межах нашого дослідження вважаємо за доцільне звернути 

увагу на основні рішення Суду ЄС у сфері державних закупівель. Наприклад, 

основні принципи, що містяться в ДФЄС і мають загальне застосування, повинні 

застосовуватися до сфери державних закупівель, зокрема і в тих випадках, на які 

не поширюється дія профільних директив [68, c. 9].  
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До одного з основних принципів відносять згаданий вище принцип вільного 

руху товарів і принципи, що випливають з нього. Суд ЄС, розглядаючи справи у 

сфері державних закупівель, застосовував безпосередньо ст. 28 ДЄС. Статті 28 і 

29 цього документа (колишні ст. 30 і 34) встановлюють заборону на кількісні 

обмеження на імпорт, експорт й усі інші еквівалентні до них дії. Наприклад, у 

справі Dundalk Water Supply [193] з’ясувалося, що до тендерних умов були внесені 

вимоги стосовно сертифікації товарів (азбестоцементних труб) за національним 

стандартом (Irish Standard 188:1975) і тому Ірландія без достатнього 

обґрунтування відмовила в розгляді альтернативної тендерної пропозиції 

аналогічного товару такої самої якості, що відповідав вимогам стандарту ISO 

160:1980. У цій справі Суд ЄС дійшов висновку, що внесення до тендерних умов 

вимог стосовно сертифікації азбестоцементних труб, що відбувалось у спосіб, за 

яким зазначені вимоги не застосовуються до національних товарів, суперечить ст. 

28 Договору про заснування ЄС (колишня ст. 30). Отже, згадані положення 

Договору про ЄС можуть застосовуватися для врегулювання питань щодо 

державних контрактів на виконання робіт та постачання товарів. 

Пряме застосування положень ДФЄС щодо свободи надання послуг і права 

займатися підприємницькою діяльністю (стосовно питань, пов’язаних із 

державними закупівлями) проілюстроване кількома рішеннями Суду ЄС. У справі 

Transporoute [195] Суд ЄС посилався не лише на ст. 49 (нинішня ст. 56) Договору 

про заснування ЄС, а й у межах справи тлумачив статті профільної Директиви 

71/305/ЕЕС. Зокрема, Суд ЄС визнав нелегітимною вимогу Люксембургу, згідно 

з якою учасник тендера, що мав намір брати участь у конкурсі, змушений був 

реєструватись у Люксембурзі.  

Також слід звернути увагу, що практика Суду ЄС показала: ситуації, коли 

виникає питання про можливість унесення змін у заявку учасника закупівлі після 

розкриття конвертів і до визначення постачальника, бувають чотирьох видів: 

 виявлення очевидної технічної помилки; 

 виявлення допущення помилок у заявці; 

 надання постачальником неповної інформації; 
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 недостатність, двозначність постачальника інформації. 

Вторинне законодавство ЄС не містить чітких вказівок, у яких саме 

випадках замовник може дозволити учаснику закупівлі внести зміни в заявку, а 

коли повинен визнати його заявку такою, що не відповідає вимогам законодавства 

і документації про закупівлю. Ці норми були вироблені Судом ЄС у низці рішень 

у справах, що стосуються здійснення державних закупівель у Євросоюзі. 

У справі Adia Interim SA v Commission, наприклад, Суд ЄС встановив, що 

будь-які контакти між замовником і постачальником заборонені, за винятком 

випадків, «коли необхідно отримати уточнюючу інформацію, пов’язану з 

виявленням очевидної технічної помилки і необхідністю її виправлення 

постачальником» [209]. Водночас «помилка в розрахунках не повинна мати 

системний характер», оскільки процес з’ясування причин її виникнення «може 

призвести до порушення принципу рівного ставлення до всіх постачальників». 

Далі в рішенні у справі Bernardi v Council Суд ЄС визначив, що замовник не 

зобов’язаний запитувати в учасника закупівлі уточнення в разі виявлення 

помилки й, отже, сторона не може оскаржувати в судовому порядку дії 

(бездіяльність) замовника в разі, якщо вони є наслідками дій самого замовника 

[196]. Надалі принципи, вироблені Судом ЄС у таких справах щодо виправлення 

очевидної технічної помилки, були підтверджені у справах Agence européenne 

d’interims v Commission [194], AICS v Parliament [208], Belfass SPRL v Council of 

the European Union [211]. 

Щодо виявлення факту допущення помилки в заявці, позицію із цього 

питання суд роз’яснив у рішенні у справі Tideland Signal Ltd v Commission [210]. 

Предметом позову стало відхилення Європейською комісією заявки компанії 

Tideland Signal Ltd на поставку навігаційного обладнання для оснащення портів 

деяких країн за програмою допомоги TACIS. Заявка позивача на один із лотів була 

відхилена на підставі відсутності інформації про те, що пропозиція постачальника 

дійсно протягом 90 днів після закінчення терміну подання заявок, як того 

вимагала документація із закупівлі. У заявці позивач прописав, що пропозиція 

«дійсна протягом 90 днів після закінчення терміну подання заявок, тобто до 
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28.07.2002». Фактично, 90-денний період закінчився не 28 липня 2002 р., а 

пізніше, оскільки Європейська комісія внесла зміни до повідомлення про 

проведення закупівлі та відповідно продовжила термін подання заявок. Позивач 

подав нову заявку з урахуванням нових вимог сповіщення, але при цьому забув 

виправити дату, до якої дійсна його пропозиція. Суд першої інстанції анулював 

рішення Європейської комісії про відхилення заявки компанії Tideland. Суд ЄС 

встановив, що, оскільки заява постачальника про термін дії його пропозиції 

містить суперечності, але при цьому факт допущення помилки постачальника 

«має просте пояснення і може бути легко вирішено», Комісія повинна була 

скористатися правом звернутися до постачальника для уточнення цього 

положення. Також суд визначив: для того, щоб застосовувати в подальшому 

зазначений прецедент, помилка в даті повинна бути очевидною з обставин справи. 

Подібний вердикт Суд ЄС обґрунтував необхідністю застосування принципу 

пропорційності. Отже, наявність помилки повинна бути очевидною, і при цьому 

з тексту заявки має бути зрозуміло, яку інформацію насправді збирався надати 

учасник закупівлі.  

Щодо надання постачальником неповної інформації, то це питання було 

розглянуто Судом ЄС у справі Hossacks v the Legal Services Commission [207]. 

Замовник оголосив про організацію торгів на придбання послуг, торги були 

розбиті на кілька лотів на закупівлю однакових послуг для різних регіонів країни. 

У документації замовник як обов’язкову вимогу прописав необхідність надати 

інформацію за всіма пунктами документації, навіть якщо така інформація у 

замовника вже є. Крім того, замовник відповідно до документації залишив за 

собою право відхилити заявку в разі ненадання даних такого роду. Компанія 

Hossacks помилково надіслала заявку на надання послуг у Нортгемптоншир із 

зазначенням у заголовку іншого регіону – Уїлтшира, а також не позначила 

місцезнаходження офісу в цьому регіоні. Фірма Hossacks звернулася до суду з 

вимогою визнати неправомірним рішення замовника відхилити її заявку. На 

думку позивача, надіславши запит про уточнення відсутньої інформації, 

відповідач порушив принцип пропорційності, оскільки з інших питань він 
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направляв подібні запити учасникам закупівлі. Суд ЄС постановив, що замовник 

діяв відповідно до норм права ЄС, коли виніс рішення про відхилення заявки 

позивача. 

Дослідивши матеріали справи, Суд ЄС дійшов висновку, що ненадання 

адреси регіонального офісу компанії в зазначеному випадку стало правомірною 

підставою для відхилення заявки, оскільки наявність представництва в регіоні 

надання послуг є вагомою умовою для замовника. Отже, дозвіл внести зміну 

призвів би до зміни сутності заявки позивача, що неприпустимо відповідно до 

положень права ЄС у сфері державних закупівель. 

Позицію щодо недостатності, двозначності постачальника інформації у 

заявці Суд ЄС позначив у рішенні у справі Clinton v Dept for Employment and 

Learning [206]. Предметом контракту стало постачання навчальних програм у 

Північну Ірландію в межах державного фінансування. Заявка позивача була 

відхилена замовником на підставі відсутності відомостей щодо «успішного 

досвіду виконання подібних замовлень, досягнень й успіхів постачальника в 

цікавій сфері». Позивач заявив, що ця інформація «можливо, і не в повному 

обсязі, але в заявці була представлена». З огляду на те, що іншим учасникам 

закупівлі замовником були надіслані запити про уточнення інформації із цього 

питання, позивач просив скасувати рішення замовника про відхилення його 

заявки у зв’язку з тим, що дії замовника були здійснені в порушення принципів 

рівного ставлення до заявок усіх учасників.  

Оскільки позивач надав свідчення свідка – співробітника відповідача, який 

підтвердив, що заявка позивача містила «певну інформацію, хоча й обмежену в 

обсязі, що стосується якості та характеристик раніше вироблених компанією 

програм», Суд ЄС дійшов висновку, що в цьому випадку йдеться про 

недостатність наданої інформації, але ніяк не про її ненадання. Зважаючи на це в 

такому випадку замовник був зобов’язаний запитати уточнюючі відомості у 

позивача. Під час урегулювання цього питання Суд ЄС виходив із принципу 

рівного ставлення до всіх заявок. Суд встановив, що відповідно до такого 

принципу основним критерієм є порівнянність дій замовника щодо всіх 
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учасників. Проблема полягає в тому, чи був запит, що направляється позивачу, 

таким же, як запити, зроблені замовником іншим учасникам. Оскільки відповідь 

ствердна, то на думку Суду ЄС дії замовника були визнані неправомірними. 

Отже, у рішенні в цій справі Суд ЄС наповнив принцип рівного ставлення 

до всіх заявок учасників змістом і визначив, що подібне ставлення передбачає 

зіставні дії замовника в однакових ситуаціях. У більш загальному сенсі дії 

замовника мають відповідати принципу пропорційності: вони не повинні 

виходити за рамки доцільності та необхідності для досягнення поставленої мети. 

Важливість принципу рівного ставлення також зазначив А. Мохан, один із 

провідних фахівців Великої Британії у сфері державних закупівель у ЄС: «Для 

Суду ЄС дотримання принципу рівного ставлення до всіх учасників стоїть понад 

справедливості для конкретного учасника закупівлі» [274]. 

Ключовим у цій сфері стало рішення Суду ЄС за преюдиціальним запитом 

словацького суду у справі SAG ELV Slovensko A.S. and Others v Úrad pre verejné 

obstarávanie, що підвело підсумок судової практики ЄС з питання внесення змін 

до заявки учасника торгів [197]. Тут Суд ЄС сформулював основні аспекти нової 

норми і навів теоретичне обґрунтування висновків. Спираючись на попередні 

рішення, Суд ЄС надав чітке і докладне тлумачення норм європейського права, 

що стосуються внесення зміни в заявки. Для цих цілей був проведений аналіз 

європейського законодавства у сфері закупівель. Суд дійшов висновку, що 

вторинне законодавство Європейського Союзу не містить абсолютної заборони 

на контакт замовника і постачальника. 

Також Суд ЄС встановив, що виправлення незначних або технічних 

помилок не призведе до обмеження конкуренції [275]. Навпаки, якщо замовникам 

доведеться відмовлятися від економічно вигідних пропозицій тільки тому, що 

постачальником була допущена помилка або технічна помилка, це негативно 

позначиться на можливостях замовника і буде суперечити принципу ефективності 

здійснення державних закупівель. При цьому Суд ЄС зазначив, що в разі, якщо 

учаснику закупівлі було дозволено внести корективи в заявку, вони не повинні 

стосуватися істотних умов і змінювати ціну контракту (за винятком випадків, 
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коли йдеться про очевидну арифметичну помилку). При рішенні внести зміни в 

заявку замовник має керуватися принципом пропорційності і рівного ставлення 

до всіх заявок. Отже, будь-якому учаснику закупівлі, який допустив помилки 

такого ж типу, має бути надана можливість їх виправити. 

Отже, щоб унести зміни в заявку після розкриття конвертів і до визначення 

постачальника відповідно до законодавства ЄС, необхідно дотримуватися таких 

правил: 

 Усі запити на надання уточнюючої інформації замовника та відповіді 

постачальника повинні здійснюватися тільки в письмовій формі.  

 Рішення про відправлення такого запиту приймається тільки комісією із 

закупівель.  

 Запит на надання уточнюючої інформації надсилається тільки головою 

комісії, її члени не мають права посилати їх і вступати в будь-які контакти з 

постачальниками. 

Уся кореспонденція, що стосується уточнення відомостей, повинна бути 

додана до підсумкової оціночної доповіді, у якій комісія має чітко визначити, чи 

є інформація достатньою, і вказати причини – якщо ні. Будь-яка інша інформація, 

спрямована постачальником без запиту комісії, не підлягає розгляду. При цьому 

завжди потрібно пам’ятати, що напрям уточнюючого запиту – право замовника, а 

не його обов’язок [253]. Отже, норма про внесення зміни до заявки після 

розкриття конвертів і до визначення постачальника, хоча і не міститься 

безпосередньо в законодавстві ЄС, але розроблена і закріплена низкою рішень 

Суду ЄС та активно застосовується на практиці в Європейському Союзі. 

Також варто згадати рішення Суду ЄС, що стосується соціальних 

державних контрактів. Справа Nord-Pas-de-Calais (Комісія проти Франції), 

наприклад, також стосується соціального критерію, оскільки передбачає, зокрема, 

боротьбу з безробіттям [199]. Розглядаючи цю справу, Суд ЄС посилався на 

рішення у справі Gebroeders Beentjes. Єврокомісія оскаржувала дії Франції, 

оскільки остання не виконувала законодавство ЄС, ухвалюючи рішення щодо 

прийняття державного контракту для спорудження та обслуговування шкільних 
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будинків у Nord-Pas-de-Calais. Комісія оскаржувала те, що Франція встановила 

критерій ухвалення рішення стосовно певного договору про виконання робіт і цей 

критерій пов’язаний із місцевим проектом боротьби з безробіттям. Франція 

стверджувала, що її підхід є законним, з огляду на попередню справу Beentjes, і 

наголосила: її критерій є не основним критерієм, мета якого полягає в тому, щоб 

визначити, яка пропозиція є найбільш економічно вигідною, а додатковим. Отже, 

Суд ЄС мав з’ясувати, чи припустимо запроваджувати боротьбу з довгостроковим 

безробіттям як додатковий критерій. Комісія стверджувала, що має бути 

відмінність між умовою виконання контракту і критерієм для прийняття рішення 

щодо укладання контракту. Справа Beentjes, на думку Європейської комісії, 

стосувалася першого, а не останнього. Проте Суд ЄС цей аргумент ЄК відхилив. 

Суд ЄС урахував позицію Франції і дійшов висновку, що, вибираючи 

найбільш економічно вигідну пропозицію, орган-замовник може 

використовувати боротьбу з безробіттям як критерій укладання контракту. 

Обмеження полягало в тому, що критерій мав бути сумісним із 

фундаментальними принципами права ЄС, особливо щодо свободи заснування та 

надання послуг, і повинен був міститися у переліку вимог для укладання 

державного контракту. Зазначене рішення давало змогу розширити можливості 

використання соціальних критеріїв та оцінювати подані пропозиції учасників 

тендера в частині їхніх соціальної або екологічної складових [199].  

У вересні 2018 р. Суд ЄС виніс рішення у справі Montte SL v Musikene 

(справа C-546/16), у якому роз’яснюється, що при використанні відкритої 

процедури допустимо на початковому етапі вилучити тендери, засновані на 

технічних (або якісних) умовах, і дозволити оцінювати свої тендери на другому 

етапі оцінки тільки тим, хто пройшов цей етап. У своєму рішенні Cуд ЄС 

зазначив, що Директива 2014/24/ЄС дозволяє відкриті процедури, у яких 

представлені тендери, що не досягають заздалегідь певного мінімального 

порогового значення в кінці цієї оцінки, вилучаються з подальшої оцінки на 

основі як технічних критеріїв, так і ціни. Скорочення кількості тендерів 

допустиме незалежно від кількості учасників, що залишилися в процесі [205]. 
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Що стосується сталих державних закупівель, то тут варто підкреслити, що 

Суд ЄС почав формувати практику із застосування сталих закупівель ще до того, 

як було ухвалено рішення про застосування концепції сталого розвитку в ЄС. 

Сталий розвиток – такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, 

матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства 

відбуваються в межах, що визначаються здатністю екосистем відновлюватися, 

поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх та майбутніх 

поколінь. Відповідно, сталі  закупівлі – це закупівля дружніх до навколишнього 

середовища продуктів і послуг, вибір контрактерів  на  цих  принципах  і  внесення  

вимог  із  захисту  довкілля  в  контракти. 

 Ще в кінці 1980-х рр. Суд ЄС постановив, що замовник при присудженні 

контракту може керуватися необхідністю стимулювання соціального розвитку, 

наприклад, шляхом присудження контракту постачальнику, який створює місця і 

наймає на роботу громадян, що перебувають тривалий час без роботи, як це було 

у справі Gebroeders Beentjes BV v. Netherlands [212]. Також згодом Суд ЄС визнав, 

що рівень забруднення атмосфери (менша кількість викидів вихлопних газів при 

наданні транспортних послуг) або інтенсивність викидів вуглекислого газу в 

атмосферу (використання поновлюваних джерел енергії) [202] є допустимими 

критеріями присудження державного контракту. Для того, щоб надалі не 

виникало складнощів із визначенням, чи не суперечить критерій вибору 

переможця закупівлі законодавству співтовариства, Суд ЄС у низці своїх рішень 

виробив принцип «тісного взаємозв’язку [критерію] з предметом закупівлі» [204]. 

Уперше принцип «тісного взаємозв’язку [критерію] з предметом закупівлі» 

був сформульований Судом ЄС у рішенні у справі Concordia Bus Finland Oy Ab v 

Helsingin Kaupunki and Hkl-Bussiliikenne (далі – справа Concordia Bus). 

У справі Concordia Bus, рішення за якою було винесено у 2002 р., Суду ЄС 

необхідно було встановити, чи мав право замовник на підставі діючих на той 

момент директив щодо державних закупівель при проведенні торгів на надання 

послуг з автобусного сполучення поряд із критерієм «економічно найбільш 
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вигідної пропозиції встановити критерій, що враховує кількість вихлопних газів, 

що викидаються в атмосферу, і рівень шуму, який створюють автобуси». 

У цій справі Суду ЄС необхідно було відповісти на принципове питання: чи 

не суперечить нормам права ЄС присудження державного контракту на основі 

екологічного критерію? 

Суд ЄС постановив, що не суперечить. Однак при цьому він зробив 

застереження, що «не будь-який екологічний критерій є допустимим при 

визначенні постачальника» [204]. Суд пояснив, що, хоча замовник має 

повноваження встановлювати критерії, на підставі яких буде обраний 

постачальник, такі критерії не повинні бути сформульовані таким чином, щоб 

надавати замовнику необмежену свободу вибору постачальника. Вони повинні 

строго відповідати основним принципам європейського права, зокрема і 

принципу недискримінації, а також бути чітко позначені в документації про 

закупівлю. 

Для встановлення можливості подальшого застосування замовниками 

екологічного критерію при підготовці документації про закупівлю Судом ЄС у 

цій справі був вироблений принцип «тісного взаємозв’язку [критерію] з 

предметом закупівлі». При цьому Суд ЄС уточнив: «критерій, що стосується рівня 

викиду вихлопних газів в атмосферу і рівня шуму, виробленого автобусами, [...] є 

взаємопов’язаним із предметом закупівлі – наданням послуг міського 

автобусного сполучення» [204]. 

Отже, у зазначеній справі Суд ЄС почав розвивати принцип «тісного 

взаємозв’язку [критерію] із предметом закупівлі», пояснивши, що він не 

обмежується лише зв’язком із функціональною метою закупівлі (придбання 

послуг міського автобусного сполучення), а також включає в себе взаємозв’язок 

з екологічними наслідками використання цих послуг (забруднення довкілля 

викидами вихлопних газів використовуваних автобусів). 

Рішення у справі Concordia Bus прояснило питання про допустимість 

застосування при присудженні контракту критерію, що встановлює екологічні 

вимоги, яким мають відповідати товар, послуга при наданні замовнику. Однак 
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питання можливості встановлення екологічного критерію вибору постачальника, 

що відноситься до фази виробництва, у цій справі вирішено не було, тому воно 

було розглянуто пізніше у справі EVN AG and Another v Austria (Stadtwerke 

Klagenfurt AG and Another, intervening) (далі – справа Weinstrom) [202]. 

У справі Weinstrom позивач – учасник закупівлі оскаржував можливість 

застосування екологічного критерію до процесу виробництва при присудженні 

контракту на постачання електроенергії, а саме на постачання електроенергії, 

виробленої з відновлюваних джерел енергії. Суду ЄС необхідно було визначити, 

чи є правомочним встановлення такого критерію замовником. 

Суд ЄС постановив, що дії замовника не суперечили чинним нормам права 

Євросоюзу. Обґрунтовуючи своє рішення, Суд ЄС виділив два основних 

положення. По-перше, він послався на свої висновки у справі Concordia Bus і 

встановив, що «в разі, якщо замовник вибрав у ролі критерію визначення 

постачальника критерій економічно найбільш вигідної пропозиції», він також 

може встановити й екологічний критерій» [202]. По-друге, Суд ЄС визначив: 

критерій, що стосується екологічних вимог до процесу виробництва 

(виробництво електроенергії з поновлюваних джерел), є допустимим і не 

суперечить нормам європейського права, звичайно в разі, якщо він не суперечить 

основним принципам європейського права, зокрема принципу недискримінації, а 

також був чітко позначений у документації про закупівлю. Суд ЄС встановив, що 

вимоги, пред’явлені замовником як критерій присудження контракту, у цій справі 

не стосуються фізичних або функціональних характеристик товару, що 

поставляється. Проте, водночас, вони мають прямий стосунок до екологічних 

наслідків впливу на довкілля. 

Отже, у цій справі Суд ЄС показав, що не існує будь-яких відмінностей у 

застосуванні екологічного критерію при визначенні постачальника, незалежно, чи 

застосовується він на етапі виробництва продукції або на етапі її споживання. 

Незважаючи на активний розвиток у справах Concordia bus і Weinstrom 

принципу «тісного взаємозв’язку [критерію] з предметом закупівлі», там ішлося 

лише про екологічний критерій та можливості його застосування у процесі 
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визначення постачальника. Можливість Суду ЄС поширити дію зазначеного 

принципу на інші компоненти сталих закупівель з’явилася у справі Commission v 

The Kingdom of the Netherlands [201]. 

Таким чином, розглянувши судову практику ЄС у сфері застосування 

сталих закупівель, можна зробити висновок, що у згаданих справах Суд ЄС 

остаточно вирішив питання, чи може замовник використовувати екологічні та 

соціальні критерії при присудженні державного контракту. Ці рішення зіграли 

ключову роль в інкорпорації сталих державних закупівель у європейське право. 

Саме ці справи визначили порядок й умови застосування екологічних і соціальних 

критеріїв при здійсненні державних закупівель. 

Необхідно усе ж наголосити, що, незважаючи на такий активний розвиток 

принципів застосування сталих державних закупівель у рішеннях Суду ЄС, у 

правовому регулюванні сталих закупівель ще існує чимало прогалин і проблем, 

які потребують урегулювання шляхом унесення змін до чинного законодавства. 

Необхідно, наприклад, вирішити питання можливості використання певних 

сертифікатів і товарних знаків у процесі здійснення закупівель. Адже хоча Суд 

ЄС і встановив можливість використання екологічного та соціального критеріїв 

при визначенні постачальника, усе ж він не визначив, яким чином учасник 

закупівлі має довести відповідність цим критеріям. За загальним правилом 

замовник не має права вимагати від учасника закупівлі надати конкретні 

сертифікати і товарні знаки на підтвердження відповідності вимогам 

документації, хоча, наприклад, набагато спростила і зробила б більш прозорим 

процес присудження контракту можливість замовника вимагати наявність у 

продукції постачальника таких загальноєвропейських і міжнародних товарних 

знаків, як EKO (organic production – органічне виробництво), або MaxHavelaar 

(відсутність рабської праці при виробництві продукції). 

Крім того, хоча практика Суду ЄС почала формувати нормативну базу, на 

підставі якої замовник має право вносити до критеріїв визначення постачальника 

екологічні та соціальні характеристики на етапі виробництва, це положення поки 

використовується тільки як прецедент, у кожному конкретному випадку суд 
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розглядає відповідність критерію вимогам, виділеним Судом ЄС у справі 

Concordia Bus. Зважаючи на це,  необхідно, щоб замовник міг самостійно 

визначати, що може, а чого не повинно відбуватися у процесі виробництва 

продукції, що поставляється, зокрема і з метою унеможливити, наприклад, 

використання дитячої праці або екологічно шкідливих хімічних добрив. Нині 

відповідно до рекомендацій Європейської комісії і практики Суду ЄС замовник 

може вносити до критеріїв визначення постачальника характеристики, що 

стосуються процесу виробництва, проте вони не можуть відіграти вирішальну 

роль при визначенні переможця. 

Також хотілося б підкреслити, що діяльність Суду ЄС у частині формування 

основних принципів застосування державних закупівель на практиці неможливо 

переоцінити. Саме завдяки висновкам, зробленим Судом ЄС у своїх рішеннях у 

справах щодо державних закупівель, був сформульований основний принцип 

застосування замовниками правових критеріїв при здійсненні закупівлі. Однак 

при цьому хотілося б звернути увагу на існування необхідності подальшого 

закріплення розроблених Судом ЄС принципів у нормативних актах ЄС, а також 

усунення наявних у законодавстві прогалин, пов’язаних із регулюванням 

державних закупівель  [239]. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Встановлено, що на європейському рівні пріоритет мають директиви ЄС 

у сфері державних закупівель, положення яких є обов’язковими для країн – 

учасниць Європейського Союзу, оскільки сфера державних закупівель належить 

до спільної компетенції обʼєднання і його держав-членів. Правове регулювання 

сфери державних закупівель здійснюється також на рівні законодавства держав – 

членів ЄС. Крім того, у сфері правового регулювання державних закупівель у 

співтоваристві слід виокремити міжнародні акти, судову практику, спеціальні 

принципи права, правові звичаї та норми необов’язкового характеру або так звані 

акти «м’якого права».  
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Запропоновано під електронними державними закупівлями відповідно до 

законодавства ЄС розуміти контракти, укладені в письмовій формі державною 

владою (урядом, органами місцевого самоврядування та залежними від них 

іншими органами) на поставку товару, виконання робіт або надання послуг з 

метою отримання фінансової вигоди. 

2. З’ясовано, що регулювання електронних державних закупівель і, зокрема, 

державних допорогових закупівель у ЄС розглядається як засіб, що сприяє 

розвитку європейської інтеграції. Можна стверджувати, що у процесі свого 

розвитку правове регулювання державних допорогових закупівель у ЄС досягло 

певних результатів, зокрема, було вжито заходів, що сприяють підвищенню 

прозорості та справедливості проведення державних допорогових закупівель. 

Проте правове регулювання державних допорогових закупівель у ЄС на 

зазначеному етапі перебуває на стадії реформування, оскільки повного 

запровадження аспектів стійкості, зокрема екологічних, соціальних та 

інноваційних критеріїв у сфері державних закупівель ще не відбулося. 

Нині на рівні держав – членів ЄС здійснюється удосконалення положень 

національного законодавства задля спрощення чинного правового регулювання, 

а також із метою сприяння застосуванню електронних процедур. 

Доведено, що встановлення надмірно низьких «порогових значень» 

(«цінових порогів») у закупівельній системі країн – членів ЄС поширює дію 

законодавства про державні закупівлі на більшість закупівель, у зв’язку із чим, з 

одного боку, підвищується конкуренція між потенційними постачальниками 

(зокрема й у зв’язку із залученням до участі в закупівлях суб’єктів малого 

підприємництва), а також, з іншого боку, збільшуються витрати організаторів 

закупівель. Встановлення надмірно високих «порогових значень» виводить з-під 

дії законодавства про державні закупівлі більшість закупівель, що призводить до 

часткового або повного усунення конкуренції при їхньому проведенні.  

3. Визначено, що сучасною тенденцією є  впровадження обов’язкових 

етапів електронних закупівель у країнах ЄС, що здійснюватиметься протягом 

2020–2022 рр. Встановлено, що впровадження системи державних закупівель в 
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електронній формі ставить перед країнами – членами ЄС низку завдань, серед 

яких: 

 імплементація нових директив національними законодавцями. 

Незважаючи на досить позитивний вплив змін законодавства, існують відмінності 

в підходах правого регулювання проведення аукціону в електронній формі, які 

можуть викликати певні складнощі в майбутньому, оскільки учасники процедури 

державної закупівлі будуть зіштовхуватися з відмінностями на внутрішньому 

ринку; 

 створення віртуального досьє компанії. Європейські процедури 

зобов’язують учасників розміщення державного замовлення надавати 

сертифікати та дозволи для підтвердження відповідності критеріям відбору. 

Метою створення віртуального досьє компанії є заміна паперових сертифікатів 

електронними; 

 електронні каталоги. Створення електронних каталогів – важливе 

завдання у питаннях стандартизації і впровадження електронних державних 

закупівель. Завданням електронних каталогів має стати спрощення процедури 

подання заявок постачальниками, оцінки представлених заявок, а також зняття 

міждержавних бар’єрів; 

 електронно-цифровий підпис. Застосування електронно-цифрового 

підпису досить поширене в ЄС. Однак наразі існують проблеми взаємодії 

засвідчуючих центрів різних країн ЄС. 

Отже, необхідно підкреслити, що ухвалення директив 2014/23/ЄС, 

2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС  та 2014/55/ЄС створило значний потенціал для 

підвищення ефективності ринку державних закупівель ЄС, надало можливості 

постачальникам брати участь у процедурі державних закупівель на території 

держав – членів ЄС, а також задало магістральні напрями розвитку законодавства 

про державні закупівлі в умовах технічного і технологічного прогресу. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕЛЕКТРОННІ ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ:  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

3.1. Історичні етапи розвитку інституту державних закупівель в 

Україні 

 

Аналіз державних закупівель як цілісної системи передбачає необхідність 

як вивчення її загалом, так і характеристик її окремих елементів (підсистем). Саме 

зазначений методологічний підхід надасть змогу розробити правовий механізм, 

адекватний правовідносинам, що складаються при здійсненні процедури 

державних закупівель, забезпечити координацію публічних і приватних інтересів 

при здійсненні державних закупівель, усунути неузгодженість законодавства в 

цій сфері, одночасно врахувати економічну і юридичну природу такої процедури 

та запропонувати врегулювання проблеми формулювання правового поняття 

державних закупівель. 

Розкриття окресленої проблеми вбачається можливим шляхом звернення до 

історії розвитку інституту державних закупівель в Україні, які займають особливе 

місце в сучасній системі договорів на поставку продукції для публічних потреб. 

Зауважимо, що публічна значущість цих договорів проявляється в наявності 

відповідного інтересу, предметом якого є певні блага, життєво важливі для 

суспільства [58, с. 447].  

Дослідження проблем розвитку законодавства України у сфері державних 

закупівель в умовах ринкової економіки та шляхів їхнього вирішення потребує 

застосування історичного методу пізнання з метою формування адекватних засад 

правового регулювання відносин, що досліджуються на сучасному етапі. 

Регламентація процедур державних закупівель, як і саме поняття «державні 

закупівлі», є відносно новими для законодавства України, проте аналогічні 

процедури були відомі досить давно. Питання розвитку законодавства про 

державні закупівлі докладно досліджувалося у підрозд. 1.3 дисертаційної роботи. 
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У зв’язку із цим у цьому підрозділі дослідження вважаємо за доцільне розглянути 

процес формування законодавства про державні закупівлі періоду незалежності 

України. 

У сучасний період у країнах із високорозвиненою економікою одним із 

найважливіших пріоритетів стає створення правових умов і механізмів для 

підвищення ефективності системи державних закупівель, що розглядається як 

один зі стратегічних інструментів забезпечення нової якості економічного 

зростання. Ключовими проблемами продовжують залишатися боротьба з 

корупцією і розробка механізмів підвищення ефективності задоволення 

державних потреб якісними товарами, роботами і послугами в умовах 

необхідності зниження витратності інституту закупівель для суспільства. 

Законодавче забезпечення державних закупівель має визначати 

особливості механізму функціонування всіх учасників такої процедури, 

встановлювати чіткі правила її безпосереднього здійснення, сприяти 

окресленню правових та економічних засад реалізації процедури закупівель 

товарів, робіт і послуг за державні кошти. Українські дослідники В. Колотій, 

В. Пила й О. Шатковський наголошують, що важливою характеристикою 

розвитку нормативної бази будь-якої країни, економіка якої орієнтується на 

принципи вільного ринку, є стан правових норм організації державних 

закупівель товарів, робіт і послуг. Обов’язковість існування таких норм 

визначається тим, що при державних закупівлях власником коштів платників 

податків є держава, а розпоряджатися ними, використовувати їх повинні 

державні службовці [120, с. 29]. 

На думку зазначених науковців, з якою важко не погодитися, конкурентна 

боротьба за державні контракти має приводити до зниження закупівельних цін і 

підвищення якості товарів, робіт та послуг. Державні закупівлі за всіх часів були 

також важливим стимулом розвитку національного виробництва. Проте 

досягнення переваг конкуренції і стимулювання розвитку національного 

виробництва можливі тільки за умов удосконалення організації процесу 

державних закупівель на відповідній законодавчій базі.  
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Стосовно особливостей розвитку національного законодавства у сфері 

державних закупівель слід зауважити, що процес формування правової бази 

системи державних закупівель, на нашу думку, мав п’ять основних етапів 

розвитку. Розглянемо їх докладніше. 

На першому етапі розвитку механізм державного регулювання системи 

державних закупівель в Україні, як і в інших державах колишнього СРСР, був 

повністю централізованим. Державні потреби забезпечувалися відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів РСР від 16 серпня 1991 р. № 136 «Про 

встановлення єдиного державного замовлення Української РСР на поставку 

продукції та виконання робіт (послуг) на 1992 рік» [84] шляхом встановлення для 

підприємств, об’єднань й організацій незалежно від їхньої відомчої 

підпорядкованості та форм власності єдиного державного замовлення на 

виробництво продукції, виконання робіт (послуг). Важливо підкреслити, що цей 

етап становлення нормативно-правового забезпечення системи державних 

закупівель був логічним продовженням і реальним втіленням процесу 

реформування економіки України відповідно до ринкових умов господарювання.  

Згідно з Указом Президента України «Про державне замовлення в Україні» 

від 4 травня 1992 р. № 289/92 [86] державне замовлення розглядалося як складова 

системи економічних методів державного регулювання і на період переходу до 

ринкових відносин та розвитку ринкової інфраструктури залишалося одним із 

головних його важелів. Положення Указу Президента були доповнені 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про Концепцію державного 

замовлення» від 21 липня 1992  № 400 [105], відповідно до якої державне 

замовлення могло розміщуватися на підприємствах незалежно від форми 

власності на договірних, зазвичай конкурсних, засадах. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення єдиного 

державного замовлення Української РСР на поставку продукції та виконання 

робіт (послуг) на 1992 рік» від 16 липня 1991 р. № 136 [84] з метою стабілізації 

економіки та виходу її із кризового стану встановила жорсткі умови виконання 

державного замовлення. Зокрема, у п. 5 передбачалося, що, з огляду на Програму 
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надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її із 

кризового стану, нові господарські зв’язки формуються тільки після укладання 

договорів на повний обсяг виробництва з підприємствами України й інших 

республік відповідно до міжурядових угод або у разі відмови споживачів від 

їхнього продовження. Самовільна переорієнтація на нового споживача 

обумовлює збільшення податку із прибутку у 2–3 рази; за необґрунтоване 

припинення або різке зменшення виробництва продукції та виконання робіт 

(послуг) для державних потреб, а також виготовлення всіх видів товарів 

народного споживання і медичних препаратів, сировини чи комплектуючих 

виробів для них із підприємств стягуються штрафи в розмірі до 50 % вартості 

недоданої продукції, цей порядок поширюється і на підприємства-суміжники, з 

вини яких припиняється або різко зменшується випуск продукції номенклатури 

єдиного державного замовлення, усіх видів товарів народного споживання і 

медичних препаратів.  

Тимчасовим положенням про порядок формування і розміщення обсягів 

поставок продукції (робіт, послуг) для виконання державних контрактів і 

державного замовлення на 1993 р., затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про порядок укладання державного контракту і формування 

державного замовлення на 1993 рік» від 10 лютого 1993 р. № 100 [111], 

встановлювалося, що процедура конкурсу застосовується за наявності 

можливості вибору виконавців. У той же день Кабінет Міністрів України ухвалює 

Постанову «Про затвердження обсягів продукції виробничо-технічного 

призначення для поставки у 1993 році за державними контрактами і державним 

замовленням» від 10 лютого 1993 р. № 101, якою затверджено перелік та обсяги 

поставок продукції виробничо-технічного призначення за державними 

контрактами та державним замовленням у 1993 р. [95]. 

Указ Президента України «Про державний контракт і державне замовлення 

на 1994 рік» від 28 жовтня 1993 р. № 489/93  встановлював досить жорсткий 

характер прийняття державного замовлення і державного контракту [88]. 

Держзамовлення було обов’язковим для підприємств і організацій, статутні 
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фонди яких сформовані повністю з державного майна або за його участі, для 

орендних підприємств, заснованих на державній власності, для підприємств-

монополістів на відповідному ринку продукції, а також для підприємств й 

організацій, які у 1994 р. змінять форму власності у процесі приватизації. Решта 

підприємств та організацій приймала держзамовлення й укладала державний 

контракт на добровільній основі. Слід звернути увагу на п. 2 ст. 8 Закону України 

«Про державний матеріальний резерв» від 24 січня 1997 р. № 51/97-ВР, 

відповідно до якого державні підприємства, установи й організації, акціонерні 

товариства, у статутному фонді яких контрольний пакет акцій належить державі, 

орендні підприємства, засновані на державній власності, а також суб’єкти 

господарської діяльності всіх форм власності, що є монополістами, зобов’язані 

приймати державні замовлення на поставку продукції для державних потреб, 

якщо виконання не завдає їм збитків [89]. 

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про державне замовлення 

для задоволення пріоритетних державних потреб» від 22 грудня 1995 р. № 493/95-

ВР [87]. Зазначеним законом уперше встановлено, що відбір виконавців 

державного замовлення має здійснюватися на конкурентних засадах. Також у 

ньому визначено загальний перелік державних замовників, гарантом зобов’язань 

яких є Кабінет Міністрів України, вказано функції замовників та їхні обов’язки, 

джерела фінансування замовлень і порядок контролю за їхнім використанням 

(міністерства, центральні органи державної виконавчої влади, уряд АРК, обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, інші державні 

організації та установи, уповноважені урядом України укладати державні 

контракти).  

Водночас, зважаючи на зміни, що сталися в економіці України, а також у її 

зовнішньоекономічній політиці, виникла необхідність унесення відповідних змін 

і в організацію роботи зі здійснення державних закупівель, насамперед щодо 

законодавчих і нормативних актів із цього питання [159, c. 46]. 

Варто вказати, що причинами реуформування системи державних 

закупівель були  євроінтеграційні наміри України.  А важливою умовою для їх 
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реалізації стало приведення націоанльного законодавства України, у тому числі, 

у сфері державних закупівель, у відповідність із нормами та правилами 

міжнародної торгівлі. Вимоги СОТ щодо вказаного питання містяться в Угоді про 

державні закупівлі СОТ в редакціх 2013 р. Обов’язковими умовами Угоди про 

державні закупівлі є визначено недискримінацію постачальників незалежно від 

їхнього статусу та державної належності і здійснення закупівель на конкурсній 

основі із забезпеченням прозорості на кожній стадії торгів (тендерів) на вимогу 

будь-якого з постачальників. 

У межах реалізації заходів з удосконалення системи державних закупівель 

в Україні та з метою наближення чинних процедур розміщення державних 

замовлень до передбачених вимогами системи Світової організації торгівлі у 

1997–1998 рр. були прийняті постанови Кабінету Міністрів України «Про 

організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів 

(робіт, послуг)» від 28 червня 1997 р. № 694, «Про створення єдиної системи 

закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету та 

іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України» від 

24 вересня 1997 р. № 1058 та «Про здійснення торгів (тендерів) у будівництві» від 

1 вересня 1998 р. № 1369 [159,  c. 47]. 

Другий етап створення нормативно-правового забезпечення системи 

державних закупівель розпочався з ухвалення Закону України «Про закупівлю 

товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22 лютого  2000 р.  № 1490-ІІІ, що 

містив відображення принципів функціонування ринкової економіки та діяв до 2 

квітня 2008 р. [93]. У різних редакціях цього закону змінювалися назви процедур 

(що додавалися і припиняли дію), порогові суми дії закону для різних процедур 

та принципи проведення процедур закупівель. Закон був розроблений на основі 

типового закону Комісії ООН із торгівлі ЮНСІТРАЛ та директив Європейського 

співтовариства. Він передбачав такі процедури здійснення закупівлі, більшість із 

яких аналогічні процедурам, передбаченим у директивах ЄС, й особливо у 

типовому законі ЮНСІТРАЛ: відкриті торги, відкриті торги зі зменшенням ціни, 

торги з обмеженою участю, відкриті процедури з попередньою кваліфікацією 
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учасників торгів з обмеженою участю, двоступеневі торги, запит цінових 

пропозицій (котирувань), закупівля в одного учасника (постачальника), 

редукціон, закупівля на засадах міжвідомчої координації [142]. Також цим 

законом було передбачено проведення закупівлі на засадах міжвідомчої 

координації, що дозволяло проводити закупівлі для інших замовників шляхом 

вищезазначених процедур. З-під дії закону були виведені окремі сфери, при цьому 

сам перелік сфер був значно розширений. Таке розширення було пов’язане, 

насамперед, із діяльністю природних монополістів та з особливостями послуг, що 

надаються. Процедури закупівлі, передбачені цим законом, не застосовуються, 

якщо предметом закупівлі є: 

 водо-, тепло- й енергопостачання; 

 водовідведення й обслуговування каналізаційних систем; 

 поштові послуги, зокрема поштові марки; 

 послуги електрозв’язку (за винятком мобільного, послуг Інтернету); 

 телекомунікаційні послуги з ретрансляції радіо- і телесигналів; 

 послуги з перевезення залізничним транспортом, тобто дія закону не 

поширюється на державних і природних монополістів; 

 професійна підготовка; 

  перепідготовка і підвищення кваліфікації робочих кадрів у державних 

професійно-технічних навчальних закладах; 

 підготовка кадрів закладами вищої освіти I–V рівнів акредитації. 

Закон «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» у редакції 

від 22 лютого 2000 р. не встановлював мінімальної суми, від якої необхідно 

застосовувати процедури закупівель.  

З огляду на те, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель» від 27 

вересня 2000 р. № 1469   замовники під час оплати державних контрактів, 

укладених на суму понад 5 тис. євро для товарів і послуг і 100 тис. євро для робіт, 

зобов’язані подати звіт про результати здійснення процедури закупівель, то 

можна було зробити висновок, що порогова величина для застосування 
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процедури закупівель товарів і послуг – 5 тис. євро, для робіт – 100 тис. євро 

залишалася безконтрольною та нетранспарентною [106].  

Подальшими змінами і доповненнями були встановлені порогові величини 

для всіх закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково 

здійснюються за рахунок державних коштів за умови, що вартість закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг) прирівнюється або перевищує суму, 

еквівалентну 100 тис. грн, а робіт – 300 тис. грн. Звіти про результати здійснення 

процедури закупівель подавалися до всіх процедур у межах дії встановлених 

порогових величин закупівель. 

На відміну від директив ЄС, Законом України «Про закупівлю товарів, робіт 

і послуг за державні кошти» від 22 лютого 2000 р. № 1490-ІІІ у разі застосування 

спрощеної процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) була встановлена 

верхня межа закупівель. Так, згідно зі ст. 32 Закону для закупівель товарів і 

послуг, для яких існує постійний ринок, вона становила суму, еквівалентну 200 

тис. грн. Крім того, якщо очікувана вартість закупівель прирівнюється або 

перевищує суму, еквівалентну 700 тис. грн, то вона повинна була здійснюватися 

на умовах міжвідомчої координації. 

Отже, зниження порогових величин дозволяло підвищити прозорість 

державних закупівель на невеликих обсягах та рівень участі малих і середніх 

підприємств у державних закупівлях, знизити рівень корупції з боку замовників 

при розміщенні державних замовлень. 

Цікавим досвідом того періоду було законодавче закріплення можливості 

надання переваг українським товаровиробникам при здійсненні державних 

закупівель. 

Також ст. 17-2 та 17-4 Закону України «Про закупівлю товарів,  робіт і  

послуг  за державні кошти» від 22 лютого 2000 р. № 1490-ІІІ були визначені 

окремі аспекти повноважень, статусу, діяльності Тендерної палати України 

(ТПУ), що не входила до системи органів державної влади, але мала досить 

суттєві повноваження у сфері закупівель за відсутності реального суспільного і 

державного контролю за її діяльністю.  
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Вищезазначений закон містив норми, які суперечать нормам чинних 

правових актів, що викликало критику СОТ. Наприклад, Верховну Раду України 

було наділено повноваженнями, притаманними органам виконавчої гілки влади, 

зокрема щодо здійснення державного нагляду та контролю; залучено 

Антимонопольний комітет до нагляду, моніторингу і координування державних 

закупівель, що значно перевищує компетенцію органу, який покликаний 

здійснювати управлінські функції за конкурентною політикою в секторі 

підприємництва; Рахункова Палата України як головна аудиторська установа, що 

лише проводить незалежний нагляд за державним бюджетом, за цим законом бере 

безпосередню участь у його виконанні; втручання в комерційну діяльність усіх 

комерційних підприємств, які більше ніж на 50 % належать державі, не 

узгоджується із принципом самостійності здійснення підприємництва; надано 

ТПУ, приватній, неурядовій організації, повноваження приймати обов’язкові для 

виконання рішення у сфері державних закупівель; запроваджено плату за 

обов’язкову публікацію інформації про державні закупівлі в недержавному 

виданні [39, с. 57]. 

За весь час своєї дії вищезазначений закон України зазнавав значних змін і 

доповнень, проте ці заходи не сприяли зниженню рівня корупційних проявів у 

сфері державних закупівель. Таким чином, до  Плану невідкладних заходів щодо 

подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері [96, с. 67], 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України   від 30 серпня 

2006 р. № 478-р, включено розробку законопроекту про внесення змін до Закону 

про державні закупівлі. На виконання цієї вказівки та внаслідок проведення 

законопроектної роботи 1 грудня 2007 р. було внесено зміни до профільного 

Закону про державні закупівлі [80]. 

Однією із форм участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики у сфері державних закупівель на законодавчому рівні визнано ТПУ. 

Керуючись конституційними гаслами, за якими гарантовано право громадян на 

інформацію та їхню участь в управлінні державними справами, із 16 червня 

2005 р. (унесення змін до Закону про закупівлі) державні закупівлі виявилися під 
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тотальним впливом громадської організації, що узурпувала право здійснення 

громадського контролю [134, с. 3]. 

ТПУ не була суб’єктом владних повноважень і не здійснювала 

організаційно-розпорядчих, адміністративно-управлінських функцій, а мала 

статус неприбуткової спілки громадських організацій, що діяла згідно із чинним 

законодавством України. Метою діяльності Торгово-промислової палати 

визначено сприяння розвитку системи державних закупівель в Україні, 

прозорості державних закупівель, підвищенню ефективності та раціональності 

витрачання державних коштів, забезпеченню інформаційно-методичного 

супроводу державних закупівель, підвищенню конкуренції на ринку державних 

закупівель, формуванню сучасної інфраструктури державних закупівель, 

підвищенню професійно-кваліфікаційного рівня фахівців із питань державних 

закупівель, здійсненню громадського контролю. ТПУ не вела будь-якої 

підприємницької діяльності і не мала права надавати будь-які платні послуги, а 

діяла винятково з метою виконання завдань, поставлених перед нею Законом про 

державні закупівлі та її статутом. Діяльність Торгово-промислової палати 

України повинна була бути прозорою для суспільства. Участь у ТПУ визнавалася 

добровільною [133, с. 6].  

Необхідно проаналізувати ті висновки, які були отримані внаслідок 

вивчення особливостей діяльності цієї організації, статусу, ролі, правового 

обґрунтування обов’язків і відповідальності з метою недопущення помилок і 

зловживань, що вже були виявлені. 

У порядку, передбаченому ст. 37 Закону України «Про закупівлю товарів, 

робіт і послуг за державні кошти», розгляд скарг із приводу порушень при 

проведенні замовником процедур закупівель забезпечувала також ТПУ.  

Правозастосування зазначених норм піддало сумнівам необхідність їхнього 

закріплення, що підтверджується такими факторами: 

– Щодо утворення Тендерної палати України та управління нею. 

Відповідно до ідеї демократії влада повинна формуватися народом прямо чи 

опосередковано. Оскільки ТПУ мала недержавний статус, то ця умова 
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нівелюється, тому що громадяни позбавлені можливості впливати на формування 

її керівного складу, призначення якого відбувається відповідно до статуту 

організації. Так само неможлива підконтрольність суспільству і застосування 

таких санкцій як до державного органу, оскільки фінансування здійснюється із 

членських внесків. Назва ТПУ не відповідала Закону України «Про об’єднання 

громадян», відповідно до якого назва об’єднання громадян мала складатися із 

двох частин – загальної та індивідуальної. Отже, утворення громадської 

організації з аналогічною індивідуальною назвою, або ліквідація ТПУ у порядку, 

визначеному законодавством, або вхід до керівного складу ТПУ бізнес-

угруповань 72, с. 7  фактично могли призвести до зриву державних закупівель у 

всій державі. 

– Щодо повноважень Тендерної палати України. ТПУ мала право на: 

надання роз’яснення порядку застосування закону; визначення переліку ЗМІ, що 

відповідають вимогам стосовно інформування про держзакупівлі; узгодження 

закритих процедур закупівель; розгляд скарг; публікацію у друкованому органі 

інформації про торги; контроль за здійсненням держзакупівель. Навіть 

порівнюючи з демократичними країнами світу, надання приватній, неурядовій 

організації повноважень приймати обов’язкові для виконання рішення у сфері 

державних закупівель не узгоджується з міжнародною практикою.  

– Щодо неприбутковості Тендерної палати України. ТПУ не мала права 

здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність і надавати будь-які платні 

послуги. Проте для реалізації своїх повноважень, зокрема щодо розміщення 

інформації на інформаційному порталі, заснованому ТПУ, було утворено цілу 

низку комерційних структур, таких як ТОВ «Європейське консалтингове 

агентство», ТОВ «Центр тендерних процедур всеукраїнський», ТОВ «Центр 

тендерних процедур України», ТОВ «Центр тендерних процедур – регіони», 

ТОВ «Центр тендерних процедур міжрегіональний», ТОВ «Центр тендерних 

процедур м. Києва», ТОВ «Портал Державні закупівлі України.  Відповідно до 

організаційно-правової форми зазначених суб’єктів господарювання метою їхньої 

діяльності є отримання прибутку. Цей прибуток отримувався із замовників торгів 
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(пряме використання державних коштів) й учасників торгів (опосередковане 

використання державних коштів, оскільки супутні витрати тендерів вкладаються 

до комерційної пропозиції). 

Отже, зазначені комерційні структури збагачувалися за рахунок коштів 

платників податків, які, зокрема, формують державні надходження. При цьому 

слід зауважити, що більшість цін за консультаційно-інформаційні або інші 

послуги, які надавалися цими й іншими підприємствами, у кілька разів 

перевищували мінімальну заробітну плату громадян на рік. 

Третій етап розвитку системи державних закупівель характеризувався 

змінами нормативно-правового забезпечення системи державних закупівель 

відповідно до норм міжнародного права та положень СОТ. На цьому етапі 

Україна визначила пріоритетність тісних економічних відносин із країнами ЄС, 

що створили єдиний ринок із вільним рухом товарів, робіт, послуг, фінансових і 

людських ресурсів. 

З метою врегулювання відносин у сфері державних закупівель Кабінетом 

Міністрів України було прийнято Постанову від 17 жовтня 2008 р. № 921, якою 

затверджено Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти 

[98].  

Однак у зв’язку з тим, що ця постанова фактично дублювала зміст 

постанови, яка визнана неконституційною [124], та містила низку положень, що 

потребували удосконалення, Міністерство економіки підготувало нову редакцію 

положення, яка була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 19 

листопада 2008 р. № 1017. 

Крім того, слід звернути увагу на п. 2 прикінцевих положень Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу 

фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» від 18 грудня 2008 р. № 

694-VI  [78]. У ньому було зазначено: тимчасово, до 1 січня 2011 р., встановити, 

що закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється у 

вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних і фізичних осіб), 

крім товарів, які не виробляються в Україні. Отже, можна зробити висновок, що 
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п. 2 прикінцевих положень зазначеного закону містить обмеження щодо кола 

продавців. Продавцями можуть бути лише вітчизняні виробники, а невітчизняні 

допускаються у випадку, коли необхідний товар, робота чи послуга не 

виробляються (не надаються) в Україні. Положення Закону розповсюджуються 

лише на випадки, коли закуповуються товари, роботи, послуги на умовах, що 

відповідно до чинного законодавства України вимагають проведення торгів та не 

стосуються вітчизняних чи іноземних товарів, робіт і послуг, очікувана вартість 

яких на рік становить менше 100 тис. грн.  

Окремо слід зауважити, що Кабінет Міністрів України щорічно формував 

проект державного замовлення на поточний рік, який затверджувався 

відповідною постановою. Зазначені нормативно-правові акти можна визначити як 

окрему ланку законодавства України у сфері державних закупівель. 

Законодавець, розуміючи, що відсутність спеціального закону, який би 

врегулював таку надзвичайно важливу для держави сферу економіки, призводить 

до ускладнення здійснення процедури закупівель за державні кошти та 

зловживання в цій сфері, на виконання вимог Закону України «Про визнання 

таким, що втратив чинність, Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і 

послуг за державні кошти», ухвалює Закон України «Про здійснення державних 

закупівель» від 1 червня 2010 р. № 2289-VI. 

Нова редакція Закону про державні закупівлі загалом базувалася на редакції 

2003–2004 рр., за винятком двох положень – нового, докладного, описаного в 

самому законі, механізму розгляду скарг через Антимонопольний комітет 

України як орган розгляду скарг (раніше скарги розглядало переважно 

Міністерство економіки) та доволі обмеженого переліку винятків [103]. У 

контексті послідовного розвитку законодавчого регулювання державних 

закупівель слід звернути увагу на прийняття Закону України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» від 24 травня 

2012 р. № 4851-VI [109]. 

Частина 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 

від 1 червня 2010 р. № 2289-VI передбачала вичерпний перелік випадків 
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застосування процедури закупівлі в одного учасника. Загальний термін для 

визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника не повинен 

перевищувати п’яти днів з дня опублікування в державному офіційному 

друкованому виданні з питань державних закупівель. Замовник акцептує 

пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника 

в день визначення переможця. Замовник мав право укласти договір про закупівлю 

за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у термін не 

раніше ніж через 14 днів з дня безоплатного опублікування у державному 

офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення 

про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного 

учасника. 

Процедура закупівлі в одного учасника не потребує погодження 

уповноваженого органу, що сприяє значним зловживанням у цій сфері. 

Наприклад, можна навести думку колишнього міністра економіки України 

В. Цушка: «З чим я зіткнувся? У нас всі хочуть пройти не за процедурою 

відкритого тендера, всі хочуть пройти «погодження в одного виконавця». У 

новому законі я зробив би тільки одну радикальну правку – заборонив би 

узгодження і покупку в одного виконавця» [157]. 

Підтверджень зловживанням при закупівлі в одного учасника можна 

навести безліч. Державний центр зайнятості Міністерства праці і соціальної 

політики України оголосив про застосування процедури закупівлі в одного 

учасника щодо послуг, захищених правом інтелектуальної власності, на загальну 

суму майже 137,5 млн грн. Кошти призначені для придбання 4412 мотиваційних 

терміналів розвитку за ціною понад 31 тис. грн кожен. Аналогічні інформаційні 

термінали встановлюють на вокзалах, в аеропортах, готелях. Мінімальна вартість 

одного становить близько 7 тис. грн, максимальна – не більше 15 тис. грн [14, 

с. 51].  Як бачимо, різниця цін істотна. Відповідне погодження Мінекономіки 

№ ЛП429 від 9 вересня 2010 р. опубліковане у «Віснику держзакупівель» № 37 

(425) 13 вересня 2010 р. 
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Показово, що вже після ухвалення зазначеного закону Верховна Рада 

встановила особливий режим держзакупівель для підготовки до чемпіонату 

Європи із футболу. За приблизними підрахунками фахівців, у світлі постійних 

заяв уряду про збільшення витрат на будівництво об’єктів чемпіонату з-під дії 

закону виводиться близько 100 млрд грн. На початку жовтня 2010 р. корпорація 

«Богдан» оскаржила в Антимонопольному комітеті України рішення про 

закупівлю комунальним підприємством «Харківпас» 93 тролейбусів і 56 

автобусів виробництва ПАТ «Львівський автобусний завод». Надалі корпорація 

мала намір вчинити такі ж дії стосовно Донецька та Львова. Ще в березні віце-

прем’єр з підготовки до Євро-2012 Б. Колесников заявив про підписання 

меморандуму між Кабінетом Міністрів України і ЛАЗом щодо постачання 1,5 тис. 

автобусів і 500 тролейбусів для українських міст – господарів Євро-2012. Вартість 

держзамовлення – близько 3,5 млрд грн. При цьому в Україні мінімум три 

потужні підприємства могли виконати подібні замовлення: корпорація «Богдан», 

ЛАЗ і дніпропетровський «Південьмаш». Й у  2010 р. ЛАЗ і Кабінет Міністрів 

України за підтримки віце-прем’єра і міністра інфраструктури Б. Колеснікова 

підписали меморандум про постачання 1,5 тис. автобусів та 500 тролейбусів для 

чотирьох українських міст, у яких проводитиметься Євро-2012 [157]. 

Слід наголосити, що характерною рисою цієї процедури протягом періоду 

2000 – до початку жовтня 2011 р. було обов’язкове зовнішнє погодження (дозвіл) 

на її застосування, що надавалось у різні періоди різними інституціями, а саме: у 

період із липня 2000 по березень 2006 – Міністерством економіки як 

уповноваженим органом – регулятором державних закупівель; у період із березня 

2006 р. по березень 2007 р. – Антимонопольним комітетом як уповноваженим 

органом разом зі Спеціальною контрольною комісією з питань державних 

закупівель при Рахунковій палаті України або спілкою громадських організацій 

Тендерною палатою України; у період із березня 2007 р. по квітень 2008 р. – 

Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель; із квітня 2008 р. по 

початок жовтня 2011 р. – Міністерством економіки України. 
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Із жовтня 2011 р. ця процедура застосовувалась замовниками самостійно 

без будь-якого зовнішнього погодження [107]. 

При цьому увесь цей час і донині вся повнота відповідальності за 

правильність застосування зазначеної процедури, починаючи із правомірності її 

вибору та процедурної правильності проведення, законом покладена саме на 

замовників. 

Найбільш часто вживаними підставами для її застосування є:  відсутність 

конкуренції,  нагальна потреба та додаткова закупівля. Це підтверджувалось і 

висновками Мінекономіки щодо моніторингу державних закупівель. Наприклад, 

зі 142 оприлюднених на сайті міністерства висновків щодо проведеного 

моніторингу процедур державних закупівель 81 висновок стосується 

застосування процедури закупівлі в одного учасника. Слід підкреслити, що така 

статистика підтверджувала загальну трійку «лідерів» підстав для застосування 

процедури закупівлі в одного учасника (відсутність конкуренції, нагальна 

потреба, додаткова закупівля). Поряд із цим переважна більшість негативних 

висновків Міністерства економіки щодо неправомірного застосування цієї 

процедури спостерігається саме стосовно процедур за зазначеними найбільш 

уживаними підставами. 

Проаналізувавши положення Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», слід наголосити, що процедури закупівлі в одного учасника 

потребували значного вдосконалення. Зокрема, необхідно було повернути 

обов’язковість погодження процедури закупівлі в одного учасника 

уповноваженим органом, як це було за попередньої редакції закону. Проте варто 

додати, що на практиці виникало багато проблем із таким погодженням, оскільки, 

незважаючи на законодавчо встановлений термін для прийняття рішення про 

погодження або відмову у погодженні (15 днів), уповноважений орган фактично 

не дотримувався цих термінів, що призводило до тривалого затягування процедур 

закупівель. Замовники намагалися знайти вихід із такої ситуації. Так, у справі № 

54/16 [122] замовник (ДП «Антонов», далі – позивач) звернувся до господарського 

суду з позовом до Державного госпрозрахункового видавничо-поліграфічного 
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підприємства «Зовнішторгвидав» (відповідач), третя особа у справі – 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Департамент державних 

закупівель та державного замовлення, про зобов’язання вчинити дії, а саме: 

зобов’язати відповідача опублікувати в інформаційному бюлетені «Вісник 

державних закупівель» відомості щодо погодження третьою особою процедури 

закупівлі в одного учасника. Свої вимоги позивач обґрунтував тим, що у випадку 

відсутності листів-погоджень або листів-відмов третьої особи щодо погодження 

процедури закупівлі в одного учасника має застосовуватися принцип мовчазної 

згоди, задекларований Законом України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» від 6 вересня 2005 р. № 2806-IV [90]. Отже, відповідач 

повинен здійснити опублікування відомостей про погодження процедури 

закупівлі в одного учасника відповідно до наданих позивачем документів. За 

результатами розгляду справи в задоволенні позовних вимог було відмовлено. 

Суд не врахував посилання позивача на принцип мовчазної згоди, встановлений 

Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарювання», як на 

підставу зобов’язання відповідача здійснити публікацію, оскільки зазначений 

закон не поширюється на процедури закупівель товарів, робіт та послуг, 

ураховуючи приписи ч. 2. ст. 2 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», якою встановлено, що умови, порядок і процедури закупівель 

товарів, робіт та послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися 

винятково цим Законом.  

Закон України «Про здійснення державних закупівель» містив також багато 

інших недоліків, що стосуються цієї процедури. Зокрема, у ч. 5 ст. 39 йдеться про 

«об’єктивність визначення переможця» процедури закупівлі в одного учасника, 

незважаючи на те, що ця процедура не є конкурентною та проводиться шляхом 

переговорів з одним учасником. У проекті Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» від 31 грудня 

2010 р. № 7532 [79] пропонувалося змінити це формулювання на «проводиться 

шляхом переговорів з одним або кількома учасниками». Вважаємо, що лише в 
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цьому разі з певною часткою умовності можна говорити про «об’єктивність 

визначення переможця». 

Отже, як загальний висновок, слід зазначити, що існуючі в Законі України 

«Про здійснення державних закупівель» підходи та концепція врегулювання на 

законодавчому рівні питань здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за 

державні кошти, упорядкування та вдосконалення відповідних процедур не 

забезпечували досягнення задекларованої мети – створення конкурентного 

середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій 

сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального й 

ефективного використання державних коштів. Це призводило до спотворення 

конкуренції, застосування корупційних схем під час здійснення відповідних 

процедур, подальшого штучного ускладнення відносин у цій сфері, додаткових 

витрат бюджетних коштів. З огляду на викладене вище,проведений аналіз видів 

та порядку здійснення окремих процедур державних закупівель доводить 

необхідність встановлення правових та економічних засад здійснення зазначених 

процедур для забезпечення реального дотримання сучасних принципів державних 

закупівель і подальшої гармонізації національного законодавства щодо 

державних закупівель із нормами аналогічного міжнародного законодавства, 

зокрема і Євросоюзу. 

Четвертий етап розвитку закупівельного законодавства характеризується 

ухваленням Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 

2014 р. № 1197-VII [104], який був прийнятий з метою адаптації законодавства 

України до вимог СОТ. 

Проте в цей закон було перенесено велику частину положень старого 

законодавства, й, отже, стверджувати про кардинальну зміну ситуації у цій сфері 

не варто. Потім надійшли правки, спрямовані на перетворення закупівельної 

системи держави в більш прозору, відкриту й ефективну. Ці зміни стосувалися, 

наприклад, спрощення підтвердження про виконання класифікаційних критеріїв 

учасниками закупівель і скорочення термінів проведення закупівель. 
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Зазначений Закон загалом усунув попередні проблемні питання і є кроком 

уперед з наближення до стандартів ЄС, що підтверджується значним зменшенням 

кількості винятків (із 43 до 15), модернізацією переговорної процедури з 

обмеженням випадків її застосування і появою конкурентного формату її 

проведення, скасуванням обов’язковості е-аукціонів як окремої процедури 

закупівлі, запровадженням правил визначення замовників аналогічно зі 

стандартами ЄС, спрощенням і певним прискоренням процедур закупівель. 

Водночас розвиток подій у 2014 р. дозволив на той час припустити, що 

найближчими урядовими законодавчими ініціативами щодо державних 

закупівель будуть такі, що стосуватимуться: 

– ширшого запровадження електронних закупівель (дійсно, існує потреба в 

модернізації правового регулювання е-закупівель та застереження їхнього 

правильного застосування згідно із правилами ЄС; відповідні наміри також 

передбачені в Коаліційній угоді – «п. 2.7.2. Запровадження системи електронних 

державних закупівель у відповідності до зобов’язань України, визначених 

Угодою про асоціацію з ЄС»); 

– спрощення практичного застосування окремих положень закону, зокрема, 

уточнення поняття «замовник» (ст. 1), скасування необхідності письмового 

підтвердження оприлюднення інформації про закупівлі (ч. 1 ст. 10), спрощення 

підтвердження відсутності підстав для відмови в участі в торгах (ст. 17), перегляд 

вартісних меж. 

На початку 2015 р. був запущений пілотний проект зі здійснення державних 

закупівель певного розміру (до 100 тис. грн для товарів і послуг та до 1 млн грн 

для робіт) через електронну систему ProZorro (детальніше питання електронних 

закупівель буде розглянуто в наступному підрозділі). Наприкінці 2015 р. 

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 

2015 р. № 922-VIII, спрямований на узгодження закупівельного законодавства 

України із законодавством ЄС [115]. Прийняття зазначеного акта символізувало 

початок п’ятого етапу розвитку закупівельного законодавства. 
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На основі зазначеного закону відбувся поступовий перехід на проведення 

закупівель із паперового в електронний режим, починаючи з 1 квітня 2016 р. (для 

замовників – центральних органів виконавчої влади та підприємств з окремих 

сфер господарської діяльності) та з 1 серпня 2016 р. (для всіх інших замовників). 

Метою ухвалення Закону «Про публічні закупівлі» було  наближення 

законодавства у контексті нових директив ЄС щодо закупівель (2014) та Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС. 

Отже, що стосується безпосередньо змісту нормативно-правового 

забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні, то він 

наразі визначається, насамперед, Законом України «Про публічні закупівлі» від 

25 грудня 2015 р. № 922-VIII, який встановлює правові й економічні засади 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та 

територіальної громади. Метою закону є забезпечення ефективного та прозорого 

здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних 

закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної 

конкуренції. 

Таким чином, у процесі проведеного дослідження нами виокремлено 

чотири основних етапи становлення нормативно-правового забезпечення системи 

державних закупівель. Перший етап – створення системи державних закупівель, 

властивої командно-адміністративному типу економіки, що характеризувався 

запровадженням децентралізованого підходу до формування державних 

контрактів, конкурсних засад закупівлі продукції для державних потреб на 

внутрішньому ринку, які регулювалися спеціальним нормативно-правовим 

актом. Другий і третій етапи містили реальне відображення принципів 

функціонування ринкової економіки. На цих етапах відбувається адаптація 

нормативно-правового забезпечення системи державних закупівель до норм 

міжнародного права та положень СОТ. На четвертому етапі були проведені дії у 

сфері приведення національного законодавства щодо державних закупівель у 

відповідність до норм аналогічного міжнародного законодавства, зокрема 

законодавства Євросоюзу. Було ухвалено Закон України «Про публічні закупівлі» 
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з новими положеннями, реалізація яких дозволила реформувати українську 

систему державних закупівель у більш прозору, ефективну і привабливу для 

участі. Це і впровадження електронних закупівель, і можливість залучення 

професійних фахівців із закупівель для проведення тендерів, і створення 

централізованих закупівельних організацій.  Основні зміни у проведенні 

процедур публічних закупівель полягають у тому, що замовник здійснює 

процедури закупівлі шляхом використання електронної системи. Раніше ж 

використання електронних засобів у процедурах закупівель було правом, а не 

обов’язком замовника. Це сприяє зниженню рівня корупції та підвищенню 

конкуренції у зазначеній сфері. Проте залишається низка неврегульованих 

питань: відсутність такого критерію оцінювання, як якість предмета закупівлі, 

відсутність інтересу великих підприємств-виробників до участі в тендерах через 

тривалий і незручний для них порядок розрахунку за договором, відсутність 

чіткого механізму оскарження процедури публічних закупівель тощо. Зазначене 

потребує внесення відповідних правових та інституційних змін у процес 

організації державних закупівель.  

Розглядаючи засади нормативно-правового регулювання діяльності у сфері 

електронних державних закупівель в Україні, необхідно зауважити: класифікації 

нормативно-правових актів, що регулюють закупівельну діяльність, у науковців, 

які досліджують це питання, різняться між собою.  

Завдяки економічним реформам, що проходять в Україні останнім часом, 

відбулися глибокі якісні перетворення у правовому регулюванні економічних 

відносин. Як наслідок, в Україні значно підвищився науковий і практичний 

інтерес до вивчення та дослідження проблем правового регулювання 

закупівельних відносин у контексті спрямованості до стандартів ЄС. 

Українська держава обрала для себе курс на євроінтеграцію. Це, зі свого 

боку, передбачає спрямованість на наближення національного законодавства до 

права Євросоюзу. Особливо актуальним є питання ефективної організації системи 

державних закупівель як запоруки сталого економічного зростання зокрема, та 

розвитку економіки загалом. 
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На теперішній час нормативно-правова база забезпечення виконання 

нашою державою зобов’язань у межах УА складається з таких основних 

нормативно-правових актів, як: Порядок денний асоціації між Україною та ЄС 

для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію на 2014–2017 рр., 

План заходів з імплементації розд. IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» 

на 2016–2019 рр., затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

18 лютого 2016 р., Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом за січень-травень 2016 р. 

Відповідно до зобов’язань, узятих Україною за Угодою про асоціацію, у 

попередній період (з 1 листопада 2014 р. до 1 листопада 2017 р.) у сфері публічних 

закупівель відбулася адаптація національного законодавства до трьох положень, 

прописаних безпосередньо в угоді. Це: 

– Визначення двох органів державної влади, відповідальних за політику у 

сфері державних закупівель, та перегляд рішень замовників (ч. 2 ст. 150 УА). 

Таким уповноваженим органом, відповідно до Положення про Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459, є Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України ( МЕРТ). Закон передбачив можливість оскарження 

рішень замовника через орган оскарження – АМКУ, що має право зобов’язати 

замовника повністю або частково скасувати свої рішення (п. 14 ст. 1, п. 9 ст. 18). 

Отже, завдання є виконаним.  

– Упровадження основних стандартів, що регулюють процес укладання 

державних контрактів (ст. 151 УА). Із цією метою ухвалено Закон України «Про 

публічні закупівлі», де передбачені процедури проведення публічних закупівель, 

а також порядок укладання й основні вимоги до угод про закупівлю (ст. 36 

закону). 

– Розробка «Дорожньої карти» у сфері державних закупівель (ст. 152 УА). 

Із цією метою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. 

№ 175-р було затверджено Стратегію реформування системи публічних 

закупівель («дорожню карту»). У Плані заходів з реалізації стратегії зазначені 
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етапи реформ з конкретними завданнями і термінами їхнього виконання. Слід 

зауважити, що терміни, визначені в «дорожній карті», є більш жорсткими, ніж ті, 

що визначені в Угоді про асоціацію.  

Ураховуючи те, що «дорожня карта» була не лише затверджена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 175-р та 14 

травня 2018 р. схвалена рішенням № 1/2018 Комітету асоціації Україна – ЄС у 

торговельному складі, а й було проаналізовано стан виконання заходів у межах 

карти, які мали бути виконані станом на 1 листопада 2018 р.  

Так, серед запланованих заходів і завдань не виконано: 

 гармонізацію засобів правового захисту з вимогами Директиви 

№ 89/665/ЄЕC (доповненої Директивою № 2007/66/ ЄC), зміненої Директивою № 

2014/23/ЄС, зокрема щодо: визнання недійсними укладених контрактів у цілому 

чи в певній частині з причин непроведення процедури закупівлі або порушення 

встановленої законодавством процедури, недотримання періоду мораторію на 

укладання договору про закупівлю після завершення процедури (ст. 1–3 

Директиви № 89/665/ЄEC); 

 скорочення термінів публікації повідомлень, спрощення процедурних 

вимог і порядку оскарження рішень замовників, що стосуються договорів про 

закупівлю, вартість яких є нижчою, ніж граничні значення, визначені для 

застосування процедур, гармонізованих із директивами ЄС, з дотриманням 

принципів рівного ставлення, прозорості, недискримінації та конкуренції; 

 зменшення обсягу інформації щодо державних контрактів, вартість яких 

є нижчою, ніж установлені граничні значення для застосування процедур, 

передбачених директивами ЄС, що підлягає обов’язковій публікації; 

 визначення гнучкіших вимог до процедур закупівлі, що здійснюються 

замовниками місцевого та регіонального рівнів (ст. 28 та 48 Директиви 

№ 2014/24/ЄС); 

 зміна статусу комітетів конкурентних торгів як колективних органів, що 

відповідають за весь процес організації процедур й ухвалення рішень щодо 

закупівлі товарів, робіт і послуг, на статус дорадчих органів (комітетів), основною 
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функцією яких є визначення критеріїв оцінки й оцінка поданих тендерних 

пропозицій відповідно до затверджених замовником критеріїв й обрання 

найбільш економічно вигідної пропозиції для укладання договору про закупівлю 

[152]. 

Водночас на виконання п. 12 «дорожньої карти» були підготовлені зміни до 

Закону України «Про публічні закупівлі»   з метою імплементації до 

законодавства України ключових понять і базових елементів Директив 

2014/24/ЄС та 2014/25/ЄС, зокрема основні поняття, стандартні процедури 

закупівель, техніки, інструменти й інші елементи регулювання сфери закупівель, 

передбачені зазначеними директивами Європейського Союзу та Угодою про 

асоціацію з ЄС. 

Також за результатами практики застосування суб’єктами сфери публічних 

закупівель положень закону та їхньої реалізації в електронній системі закупівель 

виникла необхідність в їхньому удосконаленні.  

Поряд із цим звертається увага, що невиконання взятих Україною 

міжнародних зобов’язань із приведення національного законодавства сфери 

публічних закупівель у відповідність до стандартів Європейського Союзу, 

зокрема внесення відповідних змін до Закону України «Про публічні закупівлі», 

може призвести до негативної реакції з боку Європейського Союзу та вплинути 

на ухвалення рішення міжнародними партнерами щодо надання Україні 

макрофінансової допомоги. 

Згідно з даними Урядового звіту  2018 р. за системою ProZorro було 

проведено  1,1 млн процедур закупівель на суму 657 млрд грн,  у яких узяли участь 

147 тис. учасників. За кошти держбюджету, зокрема, у 2018 р. закуплено 24 тис. 

стент-систем; 20,6 тис. одиниць комп’ютерного та мультимедійного обладнання 

придбано для 1 716 кабінетів у 1 368 школах; близько 1 млн україномовних видань 

закуплено для публічних бібліотек тощо [153]. 

За інформацією Рахункової палати України, із 200 млрд грн державних 

коштів, які щорічно спрямовуються на державні закупівлі, близько 35–

40 млрд грн припадає на корупційні схеми. При цьому до 20 % від суми 
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укладених угод становлять «відкати». Отже, держава втрачає близько 20 % 

коштів через непрозору систему державних закупівель [43]. 

Безумовно, не можна стверджувати, що проблеми правового регулювання 

закупівельних відносин були позбавлені уваги вчених-юристів. Проте в межах 

нашого дослідження поняття «правове регулювання відносин у сфері електронних 

державних закупівель в Україні» потребує вивчення саме з огляду на 

євроінтеграційні аспекти. Визначальний напрям сучасного розвитку міжнародних 

економічних відносин – глобалізація світових господарських зв’язків, що 

зумовлює суттєві зрушення у світі та породжує істотні зміни у процесах генезису 

та функціонування національних систем державних закупівель. 

Загальновідомо, що місце конкретного нормативно-правового акта в 

системі джерел регулювання суспільних відносин обумовлено дією в Україні 

принципу верховенства права (ст. 8 Конституції України) та визначається, 

переважно, повноваженнями державного органу, який його прийняв. Фахівцями 

у сфері теорії держави та права зазвичай слушно виділяються такі ознаки 

нормативно-правового акта як джерела права: особливий порядок ухвалення, 

державна обов’язковість і гарантованість, нормативність, формальність, 

юридична сила, системність викладення змісту (внутрішня структурованість), дія 

в часі, просторі та щодо кола осіб тощо. 

У Конституції України прямо не визначені норми щодо здійснення 

закупівель, проте зі змісту багатьох статей Основного закону формуються 

принципи публічних закупівель в Україні, зокрема: держава делеговано виконує 

право власності українського народу; у країні провідним напрямом є розвиток 

економічної багатоманітності та співпраці (зокрема й економічної) з іноземними 

державами та суб’єктами; держава захищає та забезпечує право осіб на 

підприємницьку діяльність тощо [48]. 

Варто підкреслити, що сфера державних закупівель в Україні – постійний 

пункт у порядку денному країни протягом уже дуже тривалого часу. Пов’язано це 

з тим, що державні закупівлі займають левову частку у ВВП України, а також із 

низькою ефективністю чинної системи (закупівлі за завищеними цінами 
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внаслідок недостатньої конкуренції, складна процедура підготовки та подання 

тендерних пропозицій, що, зі свого боку, веде до корупції). Обсяг державних 

закупівель в Україні щороку становить близько 13 % ВВП [122].  

У світлі укладеної між Україною і ЄС Угодою про асоціацію [115] та 

необхідності адаптації законодавства про державні закупівлі до правил ЄС, а 

також у зв’язку з приєднанням України до Угоди про державні закупівлі СОТ 

(16 березня 2016 р.) [113] ця сфера також перебуває у фокусі уваги багатьох 

українських і європейських науковців. Як наслідок, українське законодавство про 

державні закупівлі змінювалося неодноразово. Найзначніші, на наш погляд, зміни 

закріплені в новому Законі України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 р. 

№ 922-VIII [114].  

Наступною ланкою є міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою 

України в досліджуваній сфері. Певним «стимулом» ратифікації Україною 

міжнародних договорів й ухвалення нових реформаторських нормативно-

правових актів у сфері публічних закупівель стала Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС від 30 листопада 2015 р., однією із цілей якої є запровадження 

умов для посилених економічних і торговельних відносин, що вестимуть до 

поступової інтеграції України у внутрішній ринок ЄС, зокрема і завдяки 

створенню поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, як це визначено 

в розд. IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї угоди, та підтримку 

зусиль України стосовно завершення переходу до діючої ринкової економіки, у 

тому числі шляхом поступової адаптації її законодавства до acquis ЄС, а також 

запровадження умов для дедалі тіснішого співробітництва в інших сферах, які 

становлять взаємний інтерес [149]. 

Угода про державні закупівлі СОТ застосовується до будь-якого закону, 

нормативного акта, процедури чи практики, що стосуються будь-якої закупівлі, 

та визначає особливості міжнародних процедур стосовно повідомлення, 

консультації, нагляду та врегулювання суперечок з метою забезпечення чесного, 

швидкого й ефективного застосування міжнародних положень щодо державних 
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закупівель і підтримки балансу прав й обов’язків на максимально високому рівні 

[151]. 

О. Турченко, характеризуючи правові засади регулювання закупівельних 

відносин, виділяє в окрему групу актів кодекси, зокрема Цивільний, 

Господарський, Податковий, аргументуючи це тим, що їхні норми також 

регулюють окремі питання діяльності у сфері державних закупівель [148, c. 12]. 

Він додає, що таке різногалузеве регулювання зазначених відносин пояснюється 

тим, що учасники процедури закупівлі зазвичай є  суб’єктами господарювання, 

діяльність яких має на меті отримання прибутку, суб’єктами розрахункових 

відносин, що регулюються на договірних засадах, суб’єктами податкових 

відносин, а також учасниками відносин з управління бюджетними коштами. Ми 

цілком підтримуємо цю позицію. І можемо додати, що загальні норми, зазначені 

у відповідних кодексах, деталізуються надалі у спеціальних законах і підзаконних 

нормативно-правових актах. Погоджуючись із науковцем, вважаємо доречним 

доповнити цей перелік Кримінальним кодексом України, оскільки в ньому 

передбачено можливість застосування кримінальної відповідальності за скоєння 

злочинів, пов’язаних із порушенням процедури проведення закупівель. 

Вітчизняний дослідник Т. Тищенко  виділяє низку проблем національного 

законодавства у сфері державних закупівель, серед яких те, що: 

 правове регулювання відносин ведеться за допомогою великої кількості 

ієрархічно розміщених підзаконних нормативно-правових актів; 

 нормативна база досить часто змінюється і доповнюється, що ускладнює 

процес правового регулювання; 

 між чинними загальними і спеціальними нормативно-правовими актами 

є багато суперечностей, що зумовлює неправильне застосування норм; 

 відсутній єдиний кодифікований нормативний акт; 

 за наявності великої кількості нормативних актів спеціальних законів у 

зазначеній сфері недостатньо; 

 доступ до оперативної інформації щодо правотворчої діяльності 

уповноважених органів досить обмежений [146, c. 23]. 
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 Деякі науковці наголошують на тому, що зазначені недоліки можуть бути 

усунені шляхом ухвалення Кодексу публічних закупівель України [45, c. 46]. 

Зважаючи на специфіку закупівельного законодавства, Є. Романенко  

пропонує провести інкорпорацію цього законодавства не за одним критерієм, а за 

кількома, до того ж із виокремленням основного та допоміжного [125, с. 33]. Як 

основний, на її думку, доцільно обрати суб’єктивний критерій (групування 

нормативно-правових актів на кілька підсистем залежно від того, який державний 

орган ухвалив такі акти), а допоміжним слід визначити хронологічний критерій. 

Науковець Д. Мартинович вважає, що закупівельне законодавство підлягає 

систематизації, оскільки існує низка актуальних вимог щодо його використання, 

але не шляхом кодифікації. До сучасних потреб у систематизації банківського 

законодавства вона відносить такі: усебічне впорядкування правового матеріалу, 

розміщення його за певними ознаками та розділами, ревізію чинних законів, 

усунення застарілих і неправомірних правових приписів, розробку й ухвалення 

спеціальних законів і підзаконних нормативно-правових актів, систематизацію 

підзаконних нормативно-правових актів за суб’єктами правотворчості, 

класифікацію нормативно-правових актів органів виконавчої влади тощо [55, 

с. 72]. 

Ми не поділяємо поглядів науковців, які наголошують на актуальності 

створення єдиного кодифікованого акта у сфері закупівельних відносин. 

Основним аргументом із цього приводу можемо зазначити швидкоплинність 

вимог до ефективного здійснення відносин, що входять до кола закупівельного 

регулювання, та виклики, які постають перед системою публічних закупівель у 

зв’язку зі змінами у глобальній економічній ситуації. 

Окрім цього, слід звернути увагу на ще один критерій – різнорідність 

відносин у сфері публічних закупівель.  

Усе це потребує необхідного реагування в короткі терміни через внесення 

змін до нормативних актів. Окрім цього, вважаємо, що цей документ не 

гармонізує всі нормативно-правові акти, які регулюють діяльність 
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спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі, а отже, не забезпечить 

сталого розвитку закупівельної системи. 

До того ж ухвалення  Кодексу публічних закупівель України – не усталена 

практика прогресивних у фінансовому секторі країн світу загалом та держав – 

членів ЄС, зокрема.   

Система закупівельного законодавства за об’єктом правового регулювання 

охоплює коло нормативно-правових актів, що містять хоч і різні правові норми 

(фінансові, адміністративні, цивільні), але об’єднані однією сферою дії – 

закупівельною. 

Що стосується безпосередньо змісту нормативно-правового забезпечення 

функціонування системи електронних закупівель, то він визначається, 

насамперед, Законом України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 р. 

№ 922-VIII, який встановлює правові й економічні засади здійснення закупівель 

товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальних 

громад. Метою згаданого вище Закону України є забезпечення ефективного та 

прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері 

публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток 

добросовісної конкуренції [114]. 

Варто обумовити, що чинний нині Закон України «Про публічні закупівлі» 

розкриває три процедури закупівель: конкурентні процедури – відкриті торги, 

конкурентний діалог і неконкурентну процедуру – переговорну процедуру. 

Найпоширенішою є процедура відкритих торгів, що регулюється розд. IV 

зазначеного закону. Процедура відкритих торгів – це максимально прозора 

процедура, що дозволяє брати участь у торгах будь-якому постачальнику. 

Використовуючи цю процедуру, замовник демонструє заохочення конкуренції.  

Конкурентний діалог відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про публічні 

закупівлі» є особливим конкурентним способом здійснення публічних закупівель, 

предмет яких – складні та спеціалізовані послуги, та проводиться двоетапно: 1) 

пропозиція подання заявки на торги без зазначення ціни; 2) запрошення до участі 

в торгах учасників, заявки яких були прийняті. Єдиною неконкурентною 
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процедурою є переговорна процедура закупівлі. Це процедура, відповідно до якої 

замовник укладає договір про закупівлю з учасником без торгів, але після 

проведення переговорів з одним або кількома учасниками. Для застосування 

переговорної процедури закупівлі замовник повинен мати, принаймні, одну з 

підстав, визначених Законом України «Про публічні закупівлі». Відповідно до 

ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі 

– це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої 

замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення 

переговорів з одним або кількома учасниками. Переговорна процедура закупівлі 

– неконкурентна процедура, що є укладанням договору між учасником або між 

учасниками через проведення переговорів. 

Відповідно до Порядку функціонування електронної системи закупівель та 

проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166, реєстрація в електронній 

системі закупівель здійснюється одним зі способів ідентифікації/авторизації за 

допомогою: використання електронного цифрового підпису відповідно до Закону 

України «Про електронний цифровий підпис» (високий рівень довіри (у разі 

використання посиленого сертифіката відкритого ключа) або середній рівень 

довіри (у разі використання сертифіката відкритого ключа); використання 

сервісів ідентифікації, що надаються установами банку відповідно до 

законодавства (середній рівень довіри); ідентифікації через отримання 

авторизованим електронним майданчиком банківського платежу від користувача. 

Оператор авторизованого електронного майданчика надає рахунок користувачу 

для оплати. Після перевірки оператор авторизованого електронного майданчика 

може або повернути платіж користувачу, або зарахувати його у вигляді плати за 

реєстрацію відповідно до умов договору між користувачем й оператором 

авторизованого електронного майданчика (середній рівень довіри); шляхом 

ідентифікації через оператора мобільного зв’язку відповідно до законодавства 

(середній або незначний рівень довіри); шляхом ідентифікації через підписання 
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договору між користувачем та оператором авторизованого електронного 

майданчика (середній рівень довіри) [101]. 

Під час проведення тендерним комітетом процедури закупівлі необхідним 

є дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а тендерна 

пропозиція повинна відповідати кваліфікаційним критеріям, визначеним 

замовником у тендерній документації. Так, наведемо справу № 910/2443/19 за 

позовом ТОВ «Торговий дім «Попелюшка» до Київського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України про визнання 

недійсним і скасування рішення від 27 грудня 2018 р.  Рішенням суду від 11 

червня 2019 р., залишеним без змін постановою Північного апеляційного 

господарського суду, у задоволені позову було відмовлено. Спір стосується 

питання вчинення учасниками узгоджених дій, спрямованих на спотворення 

результатів торгів під час участі в тендерній процедурі із закупівлі. За 

обставинами справи Київське обласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України 27 грудня 2018 р. ухвалило рішення про 

порушення ТОВ «Торговий дім «Попелюшка» та ТОВ «Науково-виробничий 

центр «Мегоіт» законодавства про захист економічної конкуренції, а саме п. 1 

ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді вчинення узгоджених дій з метою спотворення результатів торгів під час 

участі в тендерній процедурі із закупівлі «Рідина для склоомивача зимова», 

проведеній за допомогою електронної системи РrоZоrro. За відповідні порушення 

на позивача було накладено штраф. Цікавим моментом у цій справі було 

дослідження обставин, які стали підставою для ухвалення оскаржуваного 

рішення. За результатом останнього було встановлено, що згадані юридичні 

особи подавали свої пропозиції для участі в тендерній процедурі з одного 

електронного майданчика ТОВ Науково-виробничого підприємства 

«Інформаційні технології». Своєю чергою ТОВ Науково-виробниче підприємство 

«Інформаційні технології» надало інформацію, з якої було видно, що ТОВ «НВЦ 

"МЕГОІТ» для участі у процедурі закупівлі змінювало свою ціну, а ТОВ «ТД 

«Попелюшка» входило в систему в один день і з однієї ІР-адреси. Заперечуючи 
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це, позивач посилався на те, що він «використовував браузер ОРЕRА та VPN-

сервісу, що, на думку позивача, збільшує вірогідність збігу ІР-адрес, оскільки, як 

стверджує і саме товариство у позовній заяві, 14 вересня 2017 р. останнє заходило 

у систему на майданчик smarttender.biz неодноразово, натомість, згідно з 

інформацією, встановленою відділенням, ТОВ «ТД «Попелюшка» 14 вересня 

2017 р. заходило на майданчик лише з однієї ІР-адреси – 188.166.68.235, а не з 

декількох, у випадку постійної зміни VPN-сервісом адресів...». Однак суд звернув 

увагу, що наведене не може пояснити входження в систему в один день і з однієї 

ІР-адреси двома учасниками. Відмовляючи в задоволенні позову, суд, зокрема, 

зазначив: «...Унаслідок узгодження конкурсних пропозицій позивачем та ТОВ 

«НВЦ «МЕГОІТ» через використання під час проведення процедури закупівлі 

однієї ІР-адреси було усунуто змагальність між ними, чим, зокрема, порушено 

право замовника Торгів на отримання найбільш ефективного для нього 

результату останніх, який досягається лише за наявності справжньої конкуренції, 

що свідчить про недотримання засад добросовісної конкуренції між Учасниками» 

[72]. 

У межах електронної системи закупівель ProZorro, де переважає 

електронний документообіг, електронно-цифровий підпис (ЕЦП) широко 

застосовується як серед замовників, так й учасників. Замовник має накладати 

ЕЦП на будь-які оприлюднені документи в межах оголошеної закупівлі. Також, 

якщо в тендерній документації замовник зазначає обов’язковість наявності ЕЦП 

при поданні тендерних пропозицій, то у такому випадку електронний цифровий 

підпис є обов’язковим для всіх учасників закупівлі замовника. Отримати ЕЦП 

можна, подавши документи до одного з акредитованих центрів сертифікації 

ключів. Оскільки в українському законодавстві наразі не зафіксовано формату, 

який би регулював застосування ЕЦП, то перелік документів для отримання 

підпису може різнитися залежно від центру сертифікації.  

З огляду на положення Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 

грудня 2015 р. № 922-VIII застосування електронної системи закупівель ProZorro 

при допорогових закупівлях не є обов’язковим. Проте якщо замовник укладає 
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прямий договір поза системою, то він має оприлюднити в системі звіт про 

укладені договори. Для того, щоб допороговий звіт по укладеному договору 

система оприлюднила, необхідно спочатку заповнити на електронному 

майданчику (на якому зареєстрований замовник) сам звіт, накласти на нього 

електронний цифровий підпис [91]. Потім заповнити інформацію за договором, 

після чого накласти електронний цифровий підпис. Після цього прикріпити файли 

зі звітом та з договором. При цьому система знову вимагає від замовника 

накладати електронний цифровий підпис. Отже, замість учинення двох дій: 

створення одного документа і накладення на нього один раз електронного 

цифрового підпису, замовнику потрібно вчиняти декілька дій, створюючи та 

прикріплюючи в системі документи, та на кожен із яких накладати електронний 

цифровий підпис. 

Зазначимо, що на сьогодні згідно з даними, розміщеними на офіційному 

сайті www.prozorro.gov.ua, пройшли авторизацію за чотирма рівнями акредитації 

такі електронні майданчики, а саме: 

1. ТЕНДЕР – online (ПП «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ») (https://ocinka.online). 

2. Українська універсальна біржа (Українська універсальна біржа) 

(https://www.uub.com.ua). 

3. IZI.TRADE ТОВ «ІЗІ.Трейд» (https://izi.trade). 

4. SmartTender.biz (ТОВ «СМАРТТЕНДЕР») (https://4.smarttender.biz). 

5. Aladdin Government (ТОВ «Аладдін Сістемс») (https://salesbook.com.ua). 

6. E-tender (ТОВ «Е-Тендер») (https://e-tender.ua). 

7. Держзакупівлі онлайн (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн») 

(https://www.dzo.com.ua). 

8. Tenders Allbiz ТОВ «АЛЛ БІЗ» (https://tenders.all.biz). 

9. UPETEM (ТОВ «УкрПЕТЕМ») (https://dz.upetem.com.ua). 

10. «ВСІ ТЕНДЕРИ» ТОВ «ВСІ ТЕНДЕРИ» (https://alltenders.com.ua). 

11. Open Tender (ТОВ «Юкрейн проперті груп») (https://www.open-

tender.com.ua). 

12. zakupki.com.ua (ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ЮА») (https://zakupki.com.ua). 
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13. Біржа.Онлайн ТБ «Біржа.Онлайн» (https://gov.auction). 

14. Zakupki.prom.ua (ТОВ «ЗАКУПКИ. ПРОМ. УА») (https://zakupki. 

prom.ua). 

15. Newtend (ТОВ «НЬЮТЕНД») (https://newtend.com). 

16. UBiz ТОВ «Електронні торги України» (https://ubiz.ua). 

17. Zakupivli 24 ПАТ КБ «Приватбанк» (https://zakupivli24. 

pb.ua/prozorro/company/UA-EDR/14360570). 

18. Акцепт Онлайн (ТОВ «АКЦЕПТ ОНЛАЙН») (https://accept-

online.com.ua/home). 

19. 25/8.АУКЦІОН (ТОВ «25/8.БІЗНЕС») (https://25h8.auction). 

20. Public Bid (ТОВ «ІТ Контракт») (https://public-bid.com.ua). 

21. TENDERMASTER (ТОВ «КВАДРО-СЕРВІС») (https://tendermaster.com.ua). 

З реформуванням сфери публічних закупівель в Україні, ухваленням Закону 

України «Про публічні закупівлі», що забезпечує розгортання до національного 

масштабу системи електронних державних закупівель, почала функціонувати 

система публічних закупівель під назвою ProZorro. Систему ProZorro розгорнуто 

на базі всесвітньо відомої некомерційної організації Transparency International 

[132]. 

Електронна система закупівель ProZorro є новітньою, удосконаленою 

системою інформаційно-телекомунікаційних ресурсів, що визначають порядок й 

умови здійснення публічних закупівель з певною специфікою та реалізуються 

через створення авторизованих електронних майданчиків. 

У сфері функціонування системи електронних закупівель, крім 

спеціалізованого закону, діє низка законів, зокрема Закон України «Про 

особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого 

забезпечення потреб оборони» від 12 травня 2016 р. № 1356-VIII [101], Закон 

України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-III [76], 

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 

травня 2003 р. № 851-IV [92] й інші законодавчі акти. 

https://newtend.com/
https://ubiz.ua/
https://accept-online.com.ua/home
https://accept-online.com.ua/home
https://25h8.auction/
https://public-bid.com.ua/
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Крім низки законів, сфера функціонування системи електронних закупівель 

регулюється вагомою кількістю підзаконних нормативно-правових актів, зокрема 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації 

електронних майданчиків» від 24 лютого 2016 р. № 166  визначає вимоги до 

функціонування електронної системи закупівель, процедуру проведення 

авторизації електронних майданчиків, умови підключення та випадки 

відключення електронних майданчиків від електронної системи закупівель, 

вимоги до електронних майданчиків та відповідальність операторів 

авторизованих електронних майданчиків [101]. Існують також інші постанови 

Кабінету Міністрів України, що регулюють сферу публічних закупівель, зокрема 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру плати за 

подання скарги» від 25 березня 2016 р. № 291 [85], Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про реалізацію пілотного проекту з організації діяльності 

централізованої закупівельної організації» від 23 листопада 2016 р. № 928 [117] 

тощо. 

Чільне місце в системі нормативного забезпечення публічних закупівель 

займають підзаконні акти Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського 

господарства України як уповноваженого органу у цій сфері, до яких належать 

накази та листи. Наразі їх нараховується понад 20. Прикладами таких актів є наказ 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження форм 

документів у сфері публічних закупівель» від 22 березня 2016 р. № 490 [102], лист 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Щодо здійснення 

закупівлі робіт» від 5 серпня 2016 р. № 3302-06/24782-06 [160] тощо. 

Також у сфері функціонування системи електронних закупівель діють 

накази генерального директора державного підприємства ProZorro. Наприклад, 

наказом ДП «ProZorro» від 20 червня 2017 р. № 49 у зв’язку із припиненням 

повноважень Комісії з розгляду звернень на можливі порушення при здійсненні 

допорогових закупівель та функціональними змінами в системі внесено зміни до 

Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого наказом ДП 
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«Зовнішторгвидав України»  «Про затвердження Порядку здійснення 

допорогових закупівель» від 13 квітня 2016 р. № 35 [161]. 

Отже, у сфері нормативного забезпечення функціонування системи 

електронних закупівель чільне місце посідають підзаконні акти, основу яких 

становлять постанови Кабінету Міністрів Україні, а також накази і листи 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України як уповноваженого органу 

в цій сфері, що розкривають специфіку здійснення публічних закупівель та є 

адміністративним інструментарієм функціонування електронної системи 

закупівель. 

Електронна система закупівель стала революційною завдяки перевагам над 

паперовими торгами не лише для України, вона значною мірою випередила 

законодавство країн ЄС. Особливо це стосується обов’язковості проведення 

електронного аукціону – повторювального процесу пониження цін (приведених 

цін), тоді як у ЄС замовники лише можуть приймати рішення про застосування 

такого механізму.  

Основним законодавчим підґрунтям для країн ЄС, що діють на всій 

території ЄС із 2016 р., є Директива 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 р. і Директива 

2014/25/ЄС від 26 лютого 2014 р.  

У разі проведення тендерів вище порогів: 5 186 000 євро для державних 

контрактів на виконання робіт; 134 000 євро для державних контрактів на 

поставки та послуги, наданих центральними органами влади, і конкурсів проектів, 

організованих такими органами влади; 207 000 євро для державних контрактів на 

поставки та послуги, що надаються місцевими замовниками, і конкурсів проектів, 

організованих такими замовниками; 750 000 євро для державних контрактів на 

надання соціальних та інших особливих видів послуг відповідно до директив 

оголошення (повідомлення) про торги, інформація має бути опублікованою на 

TED (Tender Electronic Daily – онлайн-версія «Додатка до Офіційного журналу 

ЄС» [298], що присвячений публічним закупівлям), а також оголошення може 

одночасно публікуватися в національному або місцевому виданні. 
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На додаток до паперової версії, доданої до Регламенту ЄС 2016/7, 

Європейською комісію з метою надання підтримки державам-членам на 

початковому етапі реалізації директив розроблено електронну версію ESPD 

(European SingleProcurement Document – європейський єдиний закупівельний 

документ), що представляє собою перелік кваліфікаційних критеріїв, яким має 

відповідати переможець. ESPD, що передбачений ст. 59 Директиви 2014/24/ЄС, 

представлений як самодекларація на основі стандартної форми та містить 

підтвердження кваліфікаційних критеріїв учасника процедури закупівлі, а саме: 

відсутність кримінальних правопорушень, серйозна професійна поведінка та 

критерії відбору (фінансових, економічних та технічних можливостей), а також 

атестати, сертифікати, досвід виконання аналогічних договорів тощо. Онлайн-

форму можна заповнити, роздрукувати та потім надіслати покупцеві. Якщо 

процедура запускається в електронному вигляді, то ESPD можна експортувати, 

зберігати та подавати в електронному вигляді. ESPD, наданий у попередній 

процедурі державних закупівель, може бути повторно використаний, поки 

інформація залишається правильною. Учасники торгів можуть бути вилучені із 

процедури або підлягати кримінальному переслідуванню, якщо інформація в 

ESPD подається неправильно, утримується або не може бути доповнена 

супровідними документами. Зазначений електронний документ має на меті 

підтримати лише перехідний етап у державах-членах, оскільки повний потенціал 

ESPD має використовуватися з інтеграцією «національної» ESPD із системою 

електронних закупівель. Національні рішення ESPD уже доступні в Данії, 

Фінляндії, Нідерландах та Словенії [245]. 

Організацію публічних закупівель в Україні необхідно розглядати через 

призму законодавства ЄС, оскільки відповідно до положень Угоди про асоціацію 

передбачено перехідний період до 2022 р. для повної адаптації системи публічних 

закупівель України до стандартів ЄС. Це знайшло своє відображення у графіку 

імплементації чинних директив ЄС і в «дорожній карті» Стратегії реформування 

публічних закупівель [128, с. 66]. 
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Порівняно з європейською моделлю організації проведення процедур 

закупівель в українській  моделі весь процес проведення процедур закупівель 

здійснюється через електронну систему закупівель тільки до етапу присудження 

контракту та звіту про проведення процедури закупівлі. Такі етапи, як 

замовлення, інвойсування й оплата, поки що законодавством не передбачені. 

Українська модель електронної системи є більш комплексною, на відміну 

від європейської, та побудованою на гібридній основі. Певним аналогом 

української електронної системи є грузинська моноплатформова система (єдина 

державна система без комерційних майданчиків). Традиційна паперова система 

проведення тендерів у Грузії була замінена новою системою електронних 

закупівель. Грузинську систему електронних державних закупівель (система Ge-

Gp http://gse.com.ge/) було запущено в жовтні 2010 р. і з 1 грудня 2010 р. вона 

стала обов’язковою для всіх замовників. Уся інформація про закупівлі є 

відкритою та доступною в режимі онлайн на єдиному державному веб-порталі та 

представляє собою єдину моноплатформу, що належить державі. Система 

державних закупівель Грузії працює трьома мовами – грузинською, англійською, 

російською. У 2012 р. грузинській електронній системі була присуджена премія 

ООН у сфері публічної служби. 

Організація публічних закупівель в Україні побудована на гібридній моделі 

електронної системи, що має такі властивості: одна державна центральна база 

даних і багато комерційних майданчиків; самоокупність; електронна система 

побудована за принципом «усі бачать усе»; крос-доступ до центральної бази 

даних через майданчики; система має відритий код. Уся інформація, наявна в 

центральній базі даних (ЦБД), транслюється через майданчики, що відповідають 

за залучення й обслуговування клієнтів. Після закінчення тендера в електронній 

системі можна побачити всю інформацію стосовно поданих пропозицій усіх 

учасників, рішень тендерного комітету, кваліфікаційні документи учасників 

торгів тощо. Уся інформація доступна через зручний модуль аналітики для 

широкого загалу. 
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Система передбачає не лише інформацію про процедуру, що проводиться, 

а також можливість публікації річних планів закупівель для органазацій, з 

можливістю внесення змін до них.  Це допомагає бізнесу отримувати інформацію 

про прогнозовані потреби замовників, їхні обсяги й орієнтовний час початку 

закупівельної процедури, тим самим надаючи додаткові можливості учасникам. 

Одна процедура – один річний план, незалежно від результату проведеної 

процедури. Під кожну процедуру, яку замовник оголошує у системі ProZorro, ми 

пропонуємо робити окремий рядок  у річному плані.  

В Україні розвиток електронної системи перебуває на високому рівні. 

Система електронних закупівель ProZorro – це інноваційний продукт,  

ІТ-система, націлена на спрощення процесу закупівель для учасників та 

повернення довіри бізнесу до влади. 

В електронному вигляді проводяться всі процедури закупівлі: відкриті 

торги, переговорна процедура закупівель, конкурентний діалог і допорогові 

процедури закупівлі (для товарів та послуг, вартість яких не перевищує 

200 тис. грн, для робіт – 1,5 млн грн, і для замовників, які здійснюють діяльність 

в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1  млн грн, а робіт – 5 

млн грн) [121]. Подання всіх документів здійснюється винятково через 

електронну систему закупівель, зокрема і встановлюються  кваліфікаційні 

критерії до учасників та визначається переможець тендера. 

Інноваційність української електронної системи ProZorro підтверджена 

низкою міжнародних відзнак. Наприклад, у травні 2016 р. в Лондоні ProZorro 

отримала найпрестижнішу міжнародну премію у сфері закупівель – World 

Procurement Awards 2016. У тому ж році за впровадження системи Україна 

зайняла перше місце у світі в питаннях відкритості уряду, за що отримала щорічну 

премію Open Government Awards 2016. У 2017 р. в Женеві електронну систему 

закупівель відзначено щорічною премією у сфері комунікацій [56, c. 191]. 

Як показує  поданий Рахунковій палаті для попереднього аналізу звіт 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що містить аналіз 
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функціонування системи публічних закупівель й узагальнену інформацію про 

результати здійснення контролю у сфері закупівель за 2018 р., вона лише частково 

відповідає вимогам Закону України «Про публічні закупівлі». Аналіз даних звіту 

за 2018 р. засвідчив, що протягом 2018 р. Мінекономрозвитку не забезпечено 

виконання завдань за задекларованими ключовими напрямами формування 

політики у сфері публічних закупівель щодо гармонізації законодавства про 

публічні закупівлі в Україні з директивами Європейського Союзу у сфері 

публічних закупівель та стандартами Угоди Світової організації торгівлі про 

державні закупівлі, удосконалення електронної системи закупівель та 

нормативно-правової бази, що регулює цю сферу, з метою підвищення прозорості 

процесу здійснення публічних закупівель та підвищення довіри до сфери 

закупівель. Аналіз даних звіту за 2018 рік та інформаційного ресурсу ДП 

«Прозорро» засвідчив, що електронна система закупівель з часу її запровадження 

і до кінця 2018 р. не мала технічної можливості ідентифікувати закупівлі за 

джерелом їхнього фінансування, що унеможливлює встановлення досягнення 

показників економії бюджетних коштів, зокрема Державного бюджету України 

[42]. 

Крім того, аудит Рахункової палати показав, що у ProZorro відсутні 

підписані договори на сервісне обслуговування програмного забезпечення, 

створеного на платформі Amazon Web Services (AWS). Також відсутні документи, 

що регламентують процеси резервування та відновлення даних у разі 

надзвичайних подій, а це може призвести до недоступності ІТС ProZorro та 

затримки процесу публічних закупівель на тривалий час. Особливо критичні 

наслідки це може мати у кінці бюджетного року, що також є ризиком для 

забезпечення економічної безпеки держави. 

Здобутком побудови вітчизняної системи державних закупівель стала 

розробка додаткових сервісів, що допомагають аналізувати дані в системі 

ProZorro. Відстежувати дії замовників і постачальників, наприклад, можна через 

спеціальні портали – bi.prozorro.org і DoZorro. 
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Аналітична система bi.prozorro.org створена з метою відстеження й аналізу 

державних закупівель. У системі можливо переглядати інформацію про клієнтів, 

постачальників, а також хронологію їхніх дій від часу реєстрації на електронному 

торговельному майданчику. Модуль генерує дані за сумами, за видами і за 

результатами проведених закупівель. Інформація представлена у вигляді зручних 

інтерактивних графіків і діаграм, що стають навігатором пошуку даних для новин, 

розслідувань або досліджень ЗМІ, громадських організацій. 

У порталі DoZorro кожен учасник – постачальник, замовник, 

контролюючий орган, громадянин пише відгуки та коментарі на закупівлі. 

Користувачі залишають відгуки власне на порталі, а також фіксують порушення 

в заявах, зверненнях до органу оскарження й аудит-служби. Портал містить 

форми заяв, кожен бажаючий завантажує файли і користується сервісом. Таким 

чином, DoZorro сприяє громадянам, які оприлюднюють факти порушень у 

закупівлях. Функціонал системи підтримує також замовників – на порталі 

реалізована функція відповіді на відгук. Такий рівень обміну інформацією за 

колом – замовник – постачальник – громадськість, позитивно впливає на 

репутацію та імідж компанії. 

Не можна не відзначити розробку профільного законопроекту «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» № 8449-д, 

метою якого є введення тендерного механізму стимулювання відновлюваної 

енергетики. Ухвалення зазначеного законопроекту створить можливості для 

оптимізації структури ринку виробництва електроенергії з альтернативних 

джерел енергії, сприятиме зниженню цінового навантаження на споживачів 

електроенергії в Україні, поліпшить інвестиційну привабливість держави та 

сприятиме зниженню енергетичної залежності України [77]. 

Відповідно до положень законопроекту мета аукціонів – визначення 

суб’єктів господарювання, що будуть мати право на підтримку. Аукціони 

проводяться в електронній торговій системі відповідно до порядку проведення 

аукціонів, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  Перші аукціони 
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відбудуться у 2020 р. для розподілу квоти 2020 р. На аукціонах розподіляється 

щорічна квота підтримки (визначений на відповідний рік обсяг потужності 

об’єктів відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), у межах якого суб’єктам 

господарювання гарантується підтримка з боку держави). Кожного року, не 

пізніше 1 грудня, Кабінет Міністрів України встановлює щорічні квоти на 

наступні п’ять років,  що має забезпечити передбачуваність для суб’єктів ринку 

при плануванні та реалізації проектів у сфері ВДЕ.  

Також важливим нововведенням у досліджуваній сфері є ухвалення Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна» [112] у новій 

редакції, нормами якого встановлено можливість участі у приватизації шляхом 

залучення до аукціону на ProZorro. На виконання оновленого закону про 

приватизацію Кабінет Міністрів України затвердив правила малої приватизації. 

Серед іншого, було ухвалено Порядок проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу від 

10 травня 2018 р. № 432 [99]. 

Окрім того, в Україні створено новий інструмент для онлайн-управління 

нерухомістю в системі «ProZorro.Продажі» https://prozorro.sale/, що дозволяє 

здавати в оренду державну власність. Завдяки «ProZorro.Продажі» зазначена 

система усуває ряд формальних ланок, детально це прописано в регламенті 

проекту. Після завантаження в систему інформації про лот, що здається в оренду, 

встановлюється очікувана місячна вартість та термін оренди. Потім потенційні 

учасники надсилають пропозиції, задають власнику питання. Важливо, що 

замовник не бачить надісланих пропозицій. Коли прийом пропозицій офіційно 

завершено, розпочинається аукціон. Згідно з регламентом після аукціону 

переможцем вважається той, хто подав найвищу цінову пропозицію. Саме з ним 

замовник й укладає договір відповідно до термінів, зазначених в умовах. Перед 

підписанням угоди замовник та учасник (переможець) підписують протокол 

(бухгалтерський документ) та акт прийому – передачі об’єкта. Щоб убезпечити 

організатора від недобросовісних потенційних орендарів, створено гарантійний 

внесок. Ця сума за нормальних обставин повертається учаснику аукціону, у 
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випадку дискваліфікації учасника – переказується на рахунок організатора 

аукціону. 

 

3.2. Стан наближення законодавства України до права ЄС у сфері 

державних закупівель та динаміка гармонізації електронних державних 

закупівель 

 

Законодавство у сфері публічних закупівель є фундаментальною основою, 

що визначає принципи, поняття та процедури під час закупівлі товарів, робіт і 

послуг для суспільних потреб. З часу взяття курсу на євроінтеграцію, а саме з 

підписання в березні 1994 р. Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) 

між Україною, Європейськими співтовариствами та їхніми державами-членами, і 

дотепер реформування системи державних закупівель, а отже, і зміни 

нормативно-законодавчої бази, проходили під значним впливом 

євроінтеграційних процесів. Важливим нормативно-правовим документом, що 

визначив напрям та критерії розвитку не тільки системи публічних закупівель, але 

й загалом усіх сфер соціального, економічного та політичного життя стала Угода 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони. 

Відповідно до Загальнодержавної програми адаптація законодавства 

України до законодавства ЄС – це процес зміни нормативно-законодавчої бази 

України згідно із правовою системою Євросоюзу. Метою адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС є досягнення відповідності правової системи 

України правовій системі співтовариства з урахуванням критеріїв, що 

висуваються ЄС до держав, які планують вступити до нього [118]. 

Із процесом адаптації законодавства у сфері публічних закупівель із правом 

ЄС пов’язане не тільки створення правової бази для майбутнього вступу до ЄС, 

але й досягнення інших цілей, а саме: 
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 відкриття ринку об’єднання для вітчизняних підприємств і розвиток 

зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС;  

 створення прозорої дієвої системи публічних закупівель;  

 підвищення конкурентоспроможності економіки та сприяння залученню 

іноземних інвестицій в Україну;  

 подолання корупції. 

Ефективність правового регулювання інтеграційних процесів залежить від 

динаміки наближення системи національного законодавства до системи 

міжнародного права, міжнародних стандартів ООН, Ради Європи (РЄ), ЄС. 

Принцип застосування та взаємодії міжнародного права із 

внутрішньонаціональним правом держави є ключовим питанням будь-якої 

національної правової доктрини. Теоретичну основу взаємодії міжнародного та 

національного права відображають моністична та дуалістична концепції, що, 

відповідно, ґрунтуються на приматі (верховенстві) міжнародного права над 

внутрішньонаціональним правом, і на приматі внутрішньодержавного права над 

міжнародним правом.  

Підтримуємо позицію українських науковців стосовно того, що положення, 

закріплене ст. 9 Конституції України, про те, що «чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України, а укладання міжнародних договорів, які 

суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін 

до Конституції України», має абсолютно позитивістський підхід. Конституція 

України не вирішила питання взаємодії національного і міжнародного права в 

обсязі, необхідному для суспільства [131, с. 9]. 

Європейські експерти з питань співвідношення українського та 

міжнародного права зауважують, що це питання надто вузько врегульовано на 

рівні національного законодавства [313, c. 122]. По-перше, під конституційно-

правове регулювання  віднесено лише певну категорію міжнародних договорів, а 

саме ті, що ратифіковані Верховною Радою України, цим самим поза увагою 

залишено міжнародні договори, що не потребують ратифікації, звичаєве 
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міжнародне право та загальноприйняті стандарти і принципи міжнародного 

права, рішення, висновки, рекомендації міжнародних організацій та органів, 

зокрема і практика міжнародних судових установ. Єдиним застереженням у 

цьому контексті є те, що у ст. 18 Конституції України закріплено: 

«зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного та 

взаємовигідного співробітництва із членами міжнародного співтовариства за 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права». По-друге, із 

контексту конституційних положень випливає, що міжнародні договори, 

ратифіковані Україною, є частиною національного законодавства, очевидно, на 

рівні звичайного закону. 

З огляду на зазначене можна зробити висновок, що сучасна правова 

доктрина України в питаннях взаємодії національної правової системи та системи 

національного законодавства із системою міжнародного права визнає примат 

міжнародного права. У сфері практичної реалізації міжнародних стандартів у 

внутрішньому правопорядку України формується різноманітність правових 

засобів ефективного реагування на  міжнародний правовий простір. Важливе 

значення для забезпечення процесу приведення національного законодавства у 

відповідність до міжнародних стандартів має формування ефективного правового 

механізму, спрямованого на досягнення національним законодавством 

відповідності міжнародним стандартам. 

Створення спільного правового простору для регулювання міжнародних 

відносин зазвичай нерозривно пов’язане з імплементацією норм міжнародного 

права в національне законодавство держави. Власне імплементація (від лат. 

іmpleo – «наповнюю», «виконую»; англ. іmplementation – реалізація, виконання, 

забезпечення, здійснення) – це фактичне впровадження державою норм 

міжнародного права в національну систему законодавства та їхня реалізація на 

внутрішньодержавному рівні. Способи та методи імплементації, як правило, 

визначаються індивідуально кожною державою на конституційному рівні. 

Статтею 9 Конституції України, наприклад, встановлено, що чинні міжнародні 
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договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства, а укладання міжнародних договорів, що 

суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін 

до Конституції України. У ст. 18 Основного закону закріплено, що 

зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирної та взаємовигідної 

співпраці із членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними 

принципами та нормами міжнародного права. 

На міжнародному рівні правову основу імплементації закріплює Віденська 

конвенція про право міжнародних договорів 1969 р., до якої Україна (УРСР) 

приєдналась 14 квітня 1986 р. Положеннями ст. 26, 27 та 31 цього документа 

встановлено, що кожен чинний договір є обов’язковим для його учасників і 

повинен добросовісно виконуватись. Учасник не може посилатись на положення 

свого внутрішнього права як на виправдання для невиконання ним договору. 

Підкреслимо, що основні умови Угоди про асоціацію знайшли своє 

відображення у Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», у якій закріплено за 

вектором розвитку реалізації державних реформ реформу у сфері здійснення 

державних закупівель [97]. 

Положеннями Угоди про асоціацію передбачено перехідний період до 

восьми років для повної адаптації системи державних закупівель України до 

стандартів ЄС. Це відображено, насамперед, у графіку імплементації чинних 

директив ЄС, але також передбачено їхнє надійне й ефективне виконання. Хоча 

Угода про асоціацію не посилається на положення чотирьох нових директив, 

підходом до адаптації законодавства в УА є те, що її положення є «живими 

інструментами» і, таким чином, це означає, що всім новелам законодавства ЄС 

(зокрема й історичним рішенням судів ЄС) необхідно слідувати. 

На виконання ст. 152 Угоди про асоціацію розпорядженням КМУ від 

24 лютого 2016 р. № 175-р затверджено Стратегію реформування системи 

публічних закупівель («дорожню карту»)  і план заходів. Стратегія передбачає 

п’ять основних напрямів реформування системи публічних закупівель, а саме: 
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 гармонізацію національного законодавства із правилами Європейського 

Союзу шляхом імплементації положень директив співтовариства до 

національного законодавства; 

 розвиток інституційної структури, удосконалення й оптимізацію функцій 

контролюючих органів; 

 розвиток електронних закупівель; 

 навчання та професіоналізацію у сфері державних закупівель; 

 міжнародну співпрацю у сфері державних закупівель. 

План заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи публічних 

закупівель містить детальний план дій до 2022 р. включно із зазначенням 

відповідальних органів, термінів виконання по роках, джерел фінансування, 

очікуваних результатів, а також п’ять етапів реформування, перший із яких – це 

імплементація положень, передбачених ст. 150 Угоди про асоціацію, із другого по 

п’ятий – адаптація законодавства України до правил ЄС відповідно до умов УА. 

Реформа системи публічних закупівель є одним із найуспішніших 

прикладів виконання Угоди про асоціацію: багато зобов’язань України в цій сфері 

виконуються наперед. Згідно з УА у 2016 р., а саме до 1 липня 2016 р., Україна 

мала виконати три зобов’язання: 

 упровадити основні стандарти, що регулюють процес укладання 

державних контрактів (ст. 151 УА); 

 визначити два органи державної влади, відповідальні за політику у сфері 

державних закупівель та перегляду рішень замовників (ч. 2 ст. 150 УА); 

 розробити «дорожню карту» у сфері державних закупівель (ст. 152 УА). 

У Законі України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон про закупівлі) 

передбачено процедури проведення державних закупівель, а також порядок 

укладання й основні вимоги до угод про закупівлю (ст. 36). У документі визначено 

уповноважений орган, як центральний орган виконавчої влади, що реалізовує 

державну політику у сфері публічних закупівель (ст. 1 п. 34). Таким 

уповноваженим органом є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України. Закон також передбачає можливість 
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оскарження рішень замовника через орган оскарження – АМКУ, який має право 

зобов’язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення (ст. 1 п. 14, 

ст. 18 п. 9).  

Статтею 152 Угоди про асоціацію передбачено розроблення «дорожньої 

карти»: вона має охоплювати всі аспекти реформування та загальні правові засади 

для імплементації у сфері державних закупівель відповідно до часових графіків, 

закріплених у дод. ХХI-А. 

З боку України 24 лютого 2016 р. було підготовлено і схвалено 

розпорядження Кабінету Міністрів «Про Стратегію реформування системи 

державних закупівель» [118]. 

У «дорожній карті»визначені такі напрями: 

 гармонізація законодавства України (перегляд чинного закону про 

закупівлі (орієнтовно у 2016, 2018, 2020, 2022 – процедури закупівлі, е-закупівлі, 

централізовані закупівлі, скасування (звуження ролі) тендерних комітетів); 

 інституційний розвиток: Мінекономрозвитку – методологічна допомога 

і роз’яснення, політика держзакупівель і правове забезпечення; АМКУ – 

посилення незалежності, електронне оскарження, оприлюднення скарг, питання 

оцінки збитків; централізована(і) закупівельна(і) організація(ї) – пілотний режим, 

подальші ініціативи (зокрема і на місцевому рівні); контролюючі органи – від 

зменшення кількості контрольних заходів до підвищення їхньої якості, уніфікація 

застосування норм законодавства, якісна взаємодія із громадськими активістами; 

створення та розвиток системи електронних закупівель; 

 професіоналізація функції державних закупівель: безкоштовне доступне 

е-навчання, посилення правового професіонального статусу і кваліфікаційних 

вимог, розгляд питання сертифікації професіональних закупівельників; 

 міжнародна співпраця. 

«Дорожньою картою» передбачено план заходів: 

Етап 1 (6 місяців): уведення стандартів, зокрема, щодо публікації 

інформації про умови, порядок та критерії вибору виконавців державних 
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контрактів, а також стандартів судового захисту прав осіб, інтересам яких завдано 

шкоди неправомірними рішеннями замовників. 

Етап 2 (3 роки): зміни до термінології, стандартних процедур, приведення 

законодавства України у концептуальну відповідність із вимогами директив ЄС 

щодо держаних закупівель. 

Етап 3 (4 роки): гармонізація правил укладання договорів закупівлі товарів, 

робіт чи послуг суб’єктами господарювання, яким надані спеціальні або виключні 

прав. 

Етап 4 (6 років): забезпечена можливість для функціонування моделі 

централізованої закупівлі, широкого застосування рамкових угод та електронних 

засобів закупівлі. 

Етап 5 (8 років): ключовим результатом етапу стане доступ до ринків 

товарів, робіт і послуг, що закуповуються не лише для потреб державних 

замовників, але і підприємств, які забезпечують функціонування економічної 

інфраструктури на підставі спеціальних і виключних прав у галузях енергетики, 

водопостачання, транспорту, поштових послуг тощо. 

Імплементація положень «дорожньої карти»: 

 доступ до ринку державних закупівель країн ЄС; 

 наявність сталої нормативно-правової бази, гармонізованої зі 

стандартами ЄС; 

 підвищення рівня конкуренції, прозорості, відкритості й ефективності 

проведення державних закупівель; 

 підвищення керованості процесу державних закупівель, його 

підзвітності, отримання можливості аналізу державних закупівель за допомогою 

технічних засобів масової обробки даних; 

 удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів у сфері 

державних закупівель, підвищення рівня відповідальності фахівців. 

У Плані заходів з реалізації Стратегії реформування системи державних 

закупівель зазначені етапи реформ із конкретними завданнями та термінами 

їхнього виконання. Слід зауважити, що терміни, визначені в «дорожній карті», є 
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більш жорсткими, ніж ті, що визначені в Угоді про асоціацію. Отже, якщо Україна 

дотримуватиметься «дорожньої карти», то наближення українського 

законодавства до законодавства ЄС у сфері публічних закупівель відбудеться 

швидше, ніж цього вимагає УА. Зокрема, у Плані заходів є завдання з адаптації 

європейського законодавства, термін виконання яких припадає на кінець 2016 р. 

При цьому в самій Угоді про асоціацію найближчий дедлайн з адаптації 

європейського законодавства припадає на 1 січня 2019 р. 

Також «дорожня карта» передбачає адаптацію нових директив ЄС у сфері 

публічних закупівель, натомість в УА зазначені ще старі директиви. Отже, 

виконання «дорожньої карти» матиме наслідком швидше наближення 

українського законодавства до чинного (а не попереднього, уже нечинного) 

законодавства ЄС. 

Станом на вересень 2019 р.  для виконання завдань, викладених у Стратегії 

реформування публічних закупівель,  ухвалено такі нормативно-правові акти: 

 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні 

закупівлі» та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу 

закупівель» [81]; 

 Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, 

гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності 

для проведення масштабної енергомодернізації» [94];  

 Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку функціонування 

електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних 

майданчиків» [83]; 

 Постанова КМУ «Про особливості створення та функціонування 

централізованих закупівельних організацій» [110]; 

 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про 

особливості укладення рамкових угод» [100]. 

Ці документи запроваджують нові можливості здійснення закупівлі через 

централізовані закупівельні організації, а також важливу функцію моніторингу та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1236-17#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1236-17#n10
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порядок її здійснення через електронну систему закупівель ProZorro Державною 

аудиторською службою. 

Також було розроблено нову редакцію Закону України «Про публічні 

закупівлі», що передбачає імплементацію другого та третього етапу «дорожньої 

карти», професіоналізацію сфери, розширення сфери застосування зазначеного 

закону на допорогові закупівлі та багато іншого. Законопроект заздалегідь 

винесений на широке обговорення із громадськістю, представниками бізнесу, 

замовниками та народними депутатами [119]. 

19 вересня 2019 р., наприклад, було прийнято Закон України «Про внесення 

змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих 

актів України щодо вдосконалення публічних закупівель»  [82], відповідно до 

якого Закон України «Про публічні закупівлі» буде викладений у новій редакції: 

уведення в дію відбулося 19 квітня 2020 р. У новому документі з’явилось поняття 

«спрощених» закупівель – закупівлі товарів, робіт і послуг на суму від 50 до 200 

тис. грн, які обов’язково проводитимуться через ProZorro. Крім того, уводяться 

«електронні каталоги» для зручності здійснення закупівель на невеликі суми. 

Технічно закупівля через е-каталоги нагадує процедуру в онлайн-магазині і 

дозволить використовувати замовникові електронної каталог (Prozorro Market) як 

альтернативу проведенню спрощеним закупівлям. Також за нормами нової 

редакції закону планується удосконалити механізм оскарження торгів в 

Антимонопольному комітеті України. Наприклад, якщо скарга задовольняється 

на користь постачальника, то йому повертається плата за оскарження. Для 

запобігання маніпуляціям до розгляду прийматимуть тільки проплачені скарги, а 

відкликати їх буде неможливо. 

Для протидії «ціновому демпінгу» змінюється підхід до визначення 

критеріїв оцінки. Так, при закупівлі будь-яких товарів, робіт і послуг можуть бути 

застосовані альтернативні критерії оцінки: ціна, ціна/вартість життєвого циклу 

разом з іншими критеріями оцінки, вартість життєвого циклу. 

Угода про асоціацію передбачає забезпечення взаємного доступу сторін до 

ринків державних закупівель на загальнодержавному, регіональному та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
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місцевому рівнях на основі принципу національного режиму. У 2019 р. 

забезпечено технічну реалізацію механізму здійснення закупівель товарів та 

послуг за рамковими угодами. Зазначений механізм, як і процедури закупівель, 

відбувається в електронній системі ProZorro і дозволяє замовникам здійснювати 

закупівлі товарів та послуг шляхом укладання рамкової угоди терміном до 

чотирьох років. 

На сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі створено розділ для 

надання консультацій в онлайн-режимі, що містить відповіді на поширені 

питання у сфері публічних закупівель. Сайт державного підприємства 

«Прозорро» публікує онлайн-курси, тематичні статті, методичні матеріали, 

приклади технічних специфікацій, а також служить форумом з питань публічних 

закупівель. Крім того, у державному підприємстві «Прозорро» функціонує кол-

центр для підтримки суб’єктів публічних закупівель. 

Для реалізації положень директив 2014/24/ЄС та 2014/25/ЄС було 

розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших 

законодавчих актів України» (реєстр. № 8265 від 13 квітня 2018 р.). 

Загалом у 2018–2019 рр. було виконано 16 % євроінтеграційних зобов’язань 

України, що продовжують створювати організаційно-правовий базис для 

адаптації процедур публічних закупівель в Україні у встановлені УА терміни [41]. 

Система електронних закупівель є засобом виявлення та протидії корупції 

завдяки численним інструментам моніторингу й аналізу публічних закупівель. 

Окрім того, система є унікальною і за своєю будовою, оскільки функціонує за 

співпраці трьох сторін – держави, бізнесу та громадськості. Відповідно до 

покладених функцій, держава має сприяти прозорому та підзвітному 

закупівельному процесу і забезпечує правове регулювання (закони України «Про 

запобігання корупції», «Про публічні закупівлі» та подальші внесення змін до 

них, наприклад, Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

публічні закупівлі» та деяких інших законів України щодо здійснення 

моніторингу закупівель» від 21 грудня 2017 р. № 2265-VIII). Закон від 21 грудня 
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2017 р. № 2265-VIII розширює повноваження Державної аудиторської  служби 

України, надаючи їй компетенції реагувати на порушення ще до закінчення та 

проведення сумнівного тендеру. Щоб виявлення правопорушень точно відбулося, 

закон передбачає використання інструментів моніторингу публічних закупівель, 

зокрема і системи ризик-індикаторів, що здатна автоматично виявити закупівлі, 

які є потенційно корупційними ще до їхнього закінчення. Переведення закупівель 

в електронний формат та всі потужності, що створенні в межах, або за допомогою 

системи «ProZorro», надають Україні величезний потенціал у розбудові прозорої, 

підзвітної та ефективної країни. Після декількох років роботи системи, успіхів, 

перших перепон та виявлених недоліків украй актуальним є вдосконалення 

функціонуючої системи та переведення її на новий, кращий рівень, задля 

суттєвого зменшення корупційних зловживань. 

Система публічних закупівель «ProZorro» дозволяє провести всі тендери 

онлайн, що надає змогу спостерігати за ними, але договори між замовником і 

виконавцем після проведення тендера підтягуються вручну. Це не дозволяє 

отримати їх у машиночитному форматі, який би давав можливість інтеграції з 

усіма іншими електронними системами.  

Усе, що стосується взаємодії з державою в частині договірних відносин й 

ефективності використання фінансових ресурсів, вимагає спрощення, чіткого 

структурування даних, відходу від ручної паперової роботи тощо. У 2016 р. уряд 

шляхом прийняття розпорядження від 11 лютого 2016 р. № 92-р підтримав 

Концепцію створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий 

бюджет» для реалізації наступного етапу розвитку проекту «Є-data». Сучасне 

рішення, що пропонує держава – це «Е-контракти», система, яка стане одним із 

ключових модулів. 

Так, місцеві бюджети, відповідно до своїх пріоритетів і стратегічних цілей, 

формують плани закупівель, розробляють та проводять необхідні тендерні 

процедури, а потім підписують із переможцями тендерів договори, акти, накладні 

тощо. У подальшому ведеться супутня звітність, здійснюється аудит тощо. 

Натепер частину цих процесів уже автоматизовано, але все ще лишається багато 
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процесів, що здійснюються вручну. Саме їх пропонується об’єднати за 

допомогою «Е-контракти», головною перевагою чого стане автоматичне 

направлення даних після проведених торгів (у вигляді структурованих даних) до 

Державної казначейської служби України й автоматичне звітування на порталі 

«Є-data». Така новація скасовуватиме також необхідність для розпорядника 

вручну сканувати договори, а також від руки проставляти підписи, оскільки 

підписання підкріплюватиметься ЕЦП. 

Як уже вище зазначалося, при дослідженні питання правого регулювання 

публічних закупівель слід ураховувати також рішення Суду ЄС, які іще задовго 

до появи директив 2004 та 2014 рр. сформували концепцію принципів права 

державних закупівель. До того ж, практика Суду ЄС є структурним елементом 

acquis ЄС. Практика Суду ЄС має принципове значення у правопорядку ЄС, а 

отже, і для третіх країн, перед якими стоїть завдання наближення законодавства. 

У багатьох аспектах право ЄС є заснованою на прецедентному праві системою, і 

це нерідко дивує тих, хто має справу із правом ЄС. Рішення Суду ЄС 

роз’яснюють, коли держави-члени порушують законодавство співтовариства у 

сфері державних закупівель, та як його необхідно тлумачити і застосовувати на 

національному рівні. Положеннями ст. 264 Угоди про асоціацію встановлено: 

сторони домовились, що вони застосовуватимуть ст. 262, 263(3) або 263(4) УА з 

використанням як джерела тлумачення критеріїв, що випливають із застосування 

ст. 106, 107 та 93 Договору про функціонування ЄС, зокрема, відповідну судову 

практику Суду Євросоюзу, а також відповідне вторинне законодавство, рамкові 

положення, керівні принципи й інші чинні адміністративні акти об’єднання. 

Прозорість державних закупівель – це результат, переважно, виконання 

обов’язку замовника щодо належного повідомлення всіх зацікавлених сторін, із 

зазначенням їм усієї необхідної інформації для можливості брати участь у тендері, 

а також щодо оголошення результатів [266]. Як зазначив Суд Європейського 

Союзу у справі С-324/98 Telaustria, принцип прозорості накладає на державу при 

проведенні державних закупівель зобов’язання щодо забезпечення на користь 

будь-якого потенційного учасника торгів, належного рівня оповіщення, 
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достатнього для створення конкуренції, а також для контролю над 

неупередженістю процедури закупівель [168]. Крім того, принцип прозорості 

забезпечує рівні можливості для всіх учасників тендера.  

Нерозривно пов’язаний із принципом прозорості інший принцип – принцип 

рівного ставлення. Як зазначав Суд Європейського Союзу в справі С-421/01 

Traunfellner, принцип прозорості спрямований на забезпечення принципу рівного 

ставлення стосовно учасників торгів, який повинен дотримуватися при 

проведенні будь-яких закупівель, що підпадають під дію директиви [189]. 

Як неодноразово наголошував Суд ЄС у своїх рішеннях, принцип 

пропорційності є одним із загальних принципів права співтовариства. Суть 

зазначеного принципу полягає в тому, що захід може вважатися пропорційним 

тільки в тому випадку, якщо він належний і необхідний для досягнення 

поставленої мети. Якщо мету можна досягти кількома способами, то слід обрати 

найменш обтяжливий, а витрати не повинні бути непропорційними щодо 

поставленої мети [200]. Держави-члени зобов’язані у своїх діях керуватися 

принципом пропорційності, коли вони застосовують право ЄС, навіть якщо в 

конкретній сфері країни мають досить широкий обсяг повноважень [261]. 

Необхідно також зважити, що приведення чинного законодавства до 

міжнародних вимог не зможе стати завершальною стадією розвитку відносин між 

нашою державою та європейською спільнотою, Україні також необхідно 

відслідковувати поточні питання, що розглядаються іншими країнами.  

Країни – учасниці СОТ, підписанти ГАТТ висловили ідею щодо організації 

перемовин із розробки багатосторонньої угоди з метою забезпечення прозорості 

державних закупівель, що вперше прозвучала під час підготовки I Міністерської 

конференції СОТ, майже відразу після утворення організації. Після закінчення I 

Міністерської зустрічі СОТ у 1996 р. в Сингапурі країни – члени СОТ визначили 

прозорість держзакупівель як один із чотирьох напрямів, що потребують 

додаткового вивчення до ухвалення рішення про те, чи слід їх включати до 

програми багатосторонніх торгових переговорів. Було сформовано робочу групу, 

яка займалася аналітичною та дослідницькою роботою 36, с. 25.  
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Водночас однозначного тлумачення терміна «прозорість» не існує, 

багатостороння Угода про державні закупівлі надає лише досить загальне 

розуміння прозорості в частині, що стосується різних аспектів. 

Крім прозорості торгів, іншими, не менш важливими принципами 

державних закупівель, визначеними як напрями вдосконалення функціонування 

системи конкурсних закупівель, є рівність, справедливість, ефективність та 

обґрунтованість.  

Усі правила проведення закупівель, вимоги щодо кваліфікації та порядок 

визначення переможця повинні бути встановленими завчасно та бути однаковими 

для всіх постачальників. Не допускаються будь-які прояви дискримінації. 

Закупівлі мають проводитися з максимальною загальною ефективністю, що 

враховує витрати замовника й економічну вигоду від придбаної продукції. 

При оцінці ефективності до уваги береться не лише вартість продукції, а й 

повний перелік експлуатаційних витрат. 

Умова щодо закупівлі продукції лише тієї, яка дійсно необхідна та 

найповніше задовольняє його реальні виробничі потреби, підсилюється 

контролем з боку уповноважених органів. 

На думку Н. Селіванова, який здійснив аналіз окремих питань гармонізації 

внутрішнього законодавства України у сфері державних закупівель з 

директивами ЄС, доцільно вирішити такі питання: 

 неузгодженості окремих концепцій, підходів із загальноприйнятими 

стандартами, консолідованими в директивах ЄС; 

 неузгодженості переліків винятків зі сфери дії профільного закону 

порівняно з директивами ЄС; 

 недостатньої врегульованості методології розрахунку вартості 

контрактів; 

 необґрунтованості деяких процедур, зокрема відкритих торгів зі 

зменшенням ціни, редукціону; 

 плутанини в концепціях кваліфікаційного відбору й оцінки тендерних 

пропозицій на стадії укладання контракту; 
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 закріплення чіткого зв’язку між економічними і якісними критеріями 

оцінки пропозицій і предметом контракту; 

 невизначеності найбільш економічно вигідної пропозиції (зокрема щодо 

екологічних вимог, вимог використання місцевих ресурсів, соціальної та кадрової 

політики); 

 розмежування регуляторної та контрольної функцій, зокрема щодо 

розгляду скарг і перегляду рішень та забезпечення незалежності органу з питань 

оскаржень; 

 обов’язку надавати інформацію (інтерес потенційних учасників, 

зокрема й іноземних); 

 створення категорій замовників (центральні органи, місцеві й інші 

органи, що не визначені центральними); 

 нечіткості вимог стосовно технічних стандартів і специфікацій, порядку 

підтвердження дотримання стандартів [130, c. 102]. 

У достатній мірі не враховані також положення Директиви № 2014/25/ЄС. 

З огляду на особливості монополізованого ринку України щодо транспортування 

нафти і нафтопродуктів, природного і нафтового газу трубопроводами (та 

розподіл останнього), передачі та розподілу електричної енергії, 

централізованого постачання теплової енергії, користування залізничними 

коліями, вокзалами й іншими об’єктами інфраструктури, що забезпечують рух 

залізничного транспорту загального користування, централізованого 

водопостачання та водовідведення, на нашу думку, необхідно розглянути питання 

про можливість унесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» з 

урахуванням положень Директиви № 2014/25/ЄС шляхом унесення до цього 

закону окремого розділу, що регулюватиме питання укладання державних 

контрактів у комунальній сфері. 

Важливою є проблематика застосування законодавства щодо державних 

закупівель для потреб оборони та безпеки. У ЄС такі закупівлі здійснюються на 

загальних засадах, крім спеціальних винятків за рішенням урядів країн ЄС. 

Натомість в Україні, відповідно до Закону України «Про державне оборонне 
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замовлення» від 3 березня 1999 р. № 464, формується державне оборонне 

замовлення для забезпечення потреб Збройних сил України й інших військових 

формувань з озброєння і військової техніки, речового та медичного майна, 

продовольства, паливно-мастильних матеріалів, виконання науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт.  

Окрім того, положеннями Закону України «Про особливості здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб 

оборони» 1356-VIII від 12 травня 2016 р. визначено особливості здійснення 

процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб 

оборони в особливий період, у період проведення антитерористичної операції, у 

період уведення надзвичайного стану [109]. 

Така паралельність правового регулювання фактично однакових відносин 

шкідлива і є постійним приводом для виникнення колізій і складнощів для 

учасників торгів. У зв’язку із цим ми вважаємо за доцільне привести практику 

державних закупівель у сфері оборони у відповідність до практики 

співтовариства: у новій редакції закону встановити, що органи-замовники 

користуватимуться процедурами закупівель, визначеними в Законі України «Про 

публічні закупівлі», окрім чітко окреслених винятків. 

У чинному законодавстві України відсутня можливість уповноваженого 

органу з питань державних закупівель ухвалювати рішення з урахуванням 

можливих наслідків заходів для всіх зацікавлених сторін, які можуть зазнати 

шкоди, а також для суспільного інтересу, і відсутня можливість не вживати 

превентивних заходів, коли негативні наслідки можуть перевищити користь від 

останніх. Варто додати, що згадане повноваження може в деяких випадках 

справді враховувати суспільний інтерес. 

На засіданні Генеральної ради СОТ 5 лютого 2007 р. Україну було прийнято 

до Світової організації торгівлі. Згідно з процедурою вступу до СОТ Україна 

ратифікувала відповідний протокол. Серед очікуваних результатів від набуття 

членства в організації можна виділити такі:  
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– у межах угоди СОТ передбачено можливість використовувати як 

«останню інстанцію» спеціальний механізм урегулювання спорів (dispute 

settlement mechanism);  

– членство у COT дасть Україні змогу брати участь у розробці нових правил 

міжнародної торгівлі як на рівні експертів, так і під час голосування за нові 

правила.  

Оскільки ухвалення рішень у межах COT вимагає одностайності, голос 

кожного члена може стати вирішальним для офіційного схвалення нових правил. 

Україна автоматично отримає «режим найбільшого сприяння» на ринках країн – 

членів COT. Це означає, що український бізнес зможе користуватися всіма 

торговельними перевагами, які отримує будь-яка інша держава – торговельний 

партнер. 

Варто також зауважити, що Україна приєдналася до міжнародної Угоди про 

публічні закупівлі GPA, яка є документом СОТ та відкриває взаємний доступ 

країн на ринки публічних (державних) закупівель [75]. ЄС також є стороною цієї 

угоди, яка встановлює узгоджений комплекс прав та обов’язків своїх учасників 

щодо їхнього законодавства, процедур і практики у сфері держзакупівель, 

основоположним принципом якої є принцип недискримінації, тобто товарам, 

послугам і постачальникам іншого учасника надається режим не менш 

сприятливий, ніж вітчизняним. 

Включення ринку державних закупівель до глибокої та всеосяжної зони 

вільної торгівлі (ГВЗВТ) з ЄС – значний крок уперед для проведення реформ 

системи закупівель, що надає серйозний поштовх приведенню українського 

законодавства про закупівлі до норм ЄС та COT (оскільки ЄС є стороною GPA, 

то законодавство співтовариства щодо державних закупівель відповідає 

положенням останньої). 

На підтвердження цього можна навести позицію фахівців Міжнародного 

центру перспективних досліджень [15, с. 8], які вважають включення ринку 

держзакупівель до Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС доцільним, 

оскільки:  
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 це полегшує обопільний доступ учасників України та ЄС на ринок 

державних закупівель одне одного; 

 законодавча й інституційна гармонізація сприятиме вирішенню 

нагальних проблем української системи держзакупівель, встановить межі її 

цивілізованого функціонування. 

Удосконалення законодавчої бази належить до найважливішої функції 

держави, її економічної та соціальної політики. Скорочення державного 

втручання в економіку передбачає непрямий вплив на учасників суспільних 

відносин через законодавство, процесуальні механізми господарювання, 

застосування регламентних (технологічних) процедур. При цьому стратегічно 

важливо не обмежуватися вдосконаленням законодавства в окремій сфері 

національної економіки, а здійснювати його в комплексі з іншими сферами. 

До цих сфер належать: 

 сфера стратегічного планування державних закупівель з урахуванням 

нормативних потреб населення в матеріально речових і духовних предметах, 

їхньої відповідності вимогам збалансованості мінімальних стандартів 

соціального забезпечення; 

 галузь бюджетування та фінансування національної економіки, 

пріоритетних державних витрат і закупівель, реструктуризації соціальної сфери і 

послуг (освіти, охорони здоров’я, пенсійної системи); 

 сфера приватизації державного та комунального майна, формування 

багатоукладної економіки змішаного типу, використання сучасних 

організаційних форм конкурсів й аукціонів; 

 галузь банкрутства підприємств, створення і ліквідації виробничих 

потужностей і робочих місць, ефективного продажу майна й активів та 

поповнення капіталу. 

Формування й удосконалення правового поля відкритих торгів у 

національній економіці має здійснюватися відповідно до Конституції України, 

основних вимог встановлення правових основ єдиного ринку і його 
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інформаційного забезпечення, а також управління державним бюджетом і 

державною власністю.  

Сфера державних закупівель концептуально має кореспондувати із 

програмно-цільовим бюджетуванням і фінансовим плануванням, бути частиною 

державної контрактної системи. У всіх країнах, де формування і виконання 

бюджетів перебуває в центрі фінансової політики, а соціально-економічні 

програми служать інструментом досягнення цільових настанов, спостерігається 

прагнення до об’єднання в пару бюджетів і програм, об’єднання фінансового 

бюджетування та економічного програмування [37, с. 68]. При досягненні 

цільових настанов важливо забезпечити контроль за наповненням бюджетних 

ресурсів, збалансованістю фінансових потоків, їхньою спрямованістю як на 

досягнення економічних, так і соціальних цілей. 

Слід підкреслити необхідність організації моніторингу в русі товарних 

потоків, дослідженні можливих відхилень у контрактній системі. 

Безсумнівно, світова фінансова криза 2008 р. негативно позначилася на 

динаміці поставок, виробництві товарів і послуг. Поряд з оперативними заходами 

урядів з організації фінансової допомоги банкам і корпораціям, подолання 

наслідків кризи, потрібно критично переосмислити законодавчу базу, існуючі 

теоретичні концепції розвитку світового господарства і його нормативного та 

методичного забезпечення. У світовій практиці були використані рекомендації 

багатьох відомих нині шкіл західної економічної думки. І тепер стало очевидним, 

що всі вони, починаючи з меркантилізму і закінчуючи монетаризмом, втратили 

свою актуальність, оскільки об’єктивно не відображають сучасну ринкову 

дійсність і не мають адекватних рецептів виходу із ситуації глобальної фінансово-

економічної кризи. 

Відповідно, потрібна певна уніфікація національних стандартів у 

проведенні закупівель з використанням електронних торговельних майданчиків.  

Авторська позиція в частині вдосконалення законодавчої та нормативно-

методичної бази електронних торгів в Україні базується на таких передумовах: 
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 важливо здійснити оперативний і стратегічний моніторинг змін, що 

відбуваються в цивільному і бюджетному законодавстві, які забезпечують умови 

довгострокового стійкого зростання економіки на макрорівні і зростання 

конкуренції між господарюючими, економічними суб’єктами; 

 слід уточнити низку нормативно-законодавчих положень у частині 

регламентації планування та розміщення замовлення на окремі види товарів і 

послуг, фінансового забезпечення виконання контрактних умов і зобов’язань, 

контролю за цільовим використанням грошових ресурсів. 

Типовими порушеннями у процесі організації та здійснення процедур 

державної закупівлі товарів, робіт і послуг є: 

 отримання винагороди керівниками установ (головами комітетів із 

конкурсних торгів) за надання необґрунтованої переваги під час вибору 

переможця конкурсу, підписання актів виконаних робіт; 

 закупівля товарів у кількості, яка не відповідає фактичним потребам; 

 проведення конкурсних торгів із залученням підставних учасників; 

 здійснення закупівлі товарів, послуг повністю або частково за рахунок 

державних коштів без проведення процедури конкурсних торгів на суму, що 

дорівнює або перевищує суми, визначені в законодавстві; 

 незаконний поділ замовником предмета закупівлі на частини з метою 

уникнення проведення процедури відкритих торгів, що призводить до перевитрат 

державних коштів; 

 необ’єктивна оцінка замовником пропозицій учасників (встановлення 

замовником торгів дискримінаційних умов, необґрунтоване допущення певного 

учасника із пропозицією до участі у торгах тощо); 

 укладання договору про закупівлю під час процедури оскарження; 

 порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури 

закупівлі (порушення терміну,  відсутність публікації інформації, 

оприлюднення замовником неповної та/або недостовірної інформації з питань 

державних закупівель у «Віснику державних закупівель»); 

 змова замовника й учасника торгів та участь у торгах пов’язаних осіб;  
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 ініціювання учасником торгів переговорів із замовником з питань 

унесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів; 

 порушення термінів акцепту пропозиції та укладання замовником 

договору про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було 

акцептовано, та умов поставки товарів, робіт, послуг;  

 зміна істотних умов договору про закупівлю після його підписання 

сторонами. 

Суб’єкти адміністративного правопорушення в галузі державних закупівель 

– спеціальні, що вказують на особливості правового положення суб’єктів 

проступку та детермінуються і нормативно закріплюються з метою диференціації 

відповідальності різних категорій осіб, забезпечення справедливої правової 

оцінки їхніх неправомірних дій.  

Суб’єктами правопорушень у галузі державних закупівель є:  

– службові та матеріально відповідальні особи підприємств-замовників, що 

проводять державну закупівлю (розпорядники державних коштів);  

– голова, секретар та члени комітету з конкурсних торгів замовника 

(генерального замовника);  

– службові та матеріально відповідальні особи підприємницьких структур – 

постачальників товарів (виконавців робіт, послуг), які визначені як переможці за 

результатами конкурсних торгів (процедури закупівлі в одного учасника), інші 

учасники, що є пов’язаними із цими переможцями відносинами контролю 

особами; службові (посадові) особи Антимонопольного комітету як органу 

оскарження, службові (посадові) особи Мінекономіки, службові (посадові) особи 

органів Державного казначейства України (обслуговуючого банку) та ін. 

За суб’єктом правопорушення у сфері державних закупівель можна 

розрізняти як такі, що вчиняються: 

 замовниками торгів (розпорядниками державних коштів); 

 учасниками торгів; 

 представниками державних органів, уповноважених здійснювати 

управління державними закупівлями; 
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 комбінованим поєднанням суб’єктів державних закупівель. 

Серед злочинів, що вчиняються замовниками торгів (розпорядниками 

державних коштів), найпоширенішими є: 

– виконання  службовими (посадовими) особами замовника таких дій чи 

утримання від них із використанням свого службового чи посадового становища, 

що призводять до результатів проведення процедур, вигідних для певного 

учасника торгів з метою отримання незаконних матеріальних благ службовою 

(посадовою) особою замовника, членами її родини, третіми особами тощо; 

– отримання хабара службовою чи посадовою особою замовника; 

– участь у змові учасників, що вчиняється з метою встановлення ціни 

пропозиції конкурсних  торгів  або  цінової   пропозиції   на   штучних   або 

неконкурентних рівнях; 

– учинення діяння, що має ознаки службового підроблення, тобто внесення 

до документів неправдивої інформації. Прикладом такого діяння може бути 

внесення змін до тексту документації конкурсних торгів після розкриття поданих 

учасниками пропозицій конкурсних торгів з метою приведення у відповідність 

вимог замовника до змісту документів, наданих у складі пропозиції конкурсних 

торгів, учасником, з яким досягнута попередня домовленість про перемогу у 

конкурсних торгах; 

– корупційні прояви. Неупереджена статистика свідчить: навколо 

державних замовлень вчиняється близько 40 % усіх корупційних діянь у США, 

Західній Європі, Японії і в країнах Азії, що швидко розвиваються. Звичайно ж, ця 

цифра для нашої країни є значно більшою, ураховуючи загальний рівень корупції 

в Україні, визначений міжнародною організацією Transparency International. 

Наприклад, за показниками внутрішньої системи моніторингу bi.prozorro 79 % 

закупівель мають низьку якість оголошень, 72,5 % – характеризуються низькою 

конкурентною активністю, а за повідомленням Transparency International Ukraine, 

13,8 % процедур закупівель медичних закладів у Києві проведені непрозоро. 

Зауважимо, що 25–27 лютого 2019 р. в межах засідання комітету Угоди про 

державні закупівлі СОТ Україну  вперше в історії її членства в організації обрали 
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головою Робочої програми зі збору та звітності статистичних даних. Серед 

головних напрямів програми, – розроблення уніфікованої методології збору та 

звітності про дані держзакупівель країн – членів Угоди про держзакупівлі, а також 

подальше розширення використання стандарту відкритих даних у сфері 

державних закупівель Організації міжнародної економічної співпраці; 

– відсутність послідовного та ґрунтовного вивчення й аналізу ринку 

товарів, робіт і послуг та цін на ньому, що призводить до акцепту цінових 

пропозицій за ціною, яка значно перевищує середньоринкову на момент 

проведення торгів [40]. 

Серед злочинних проявів з боку учасників торгів можна виокремити такі, як: 

– змова учасників торгів, що має негативний наслідок для конкурентного 

середовища, призводить до необґрунтованого завищення цін на товари, роботи та 

послуги, які закуповуються за державні кошти; 

– навмисне невиконання умов договору про закупівлю, внаслідок чого 

замовник зазнає збитків; 

– шахрайські дії, що проявляються у домовленості між учасниками про 

розподіл виграшу в різних торгах, перерахунок коштів як плата за визначення 

певної ціни за товар, роботи чи послуги на торгах. У підсумку витрачені кошти 

учасник закладає в ціну комерційної пропозиції, відповідно збитки за шахрайську 

домовленість між учасниками покриваються за рахунок державних коштів; 

– навмисний зрив закупівлі товару, роботи чи послуги замовником торгів 

після визначення переможця шляхом подання скарги до державного органу, 

уповноваженого розглядати скарги у сфері державних закупівель. 

Злочинний відтінок можуть мати і дії чи бездіяльність з боку державних 

органів, уповноважених здійснювати управління державними закупівлями. Серед 

таких можна виокремити: 

 найчастіше – зловживання владою або службовим становищем, 

отримання матеріальної вигоди за надання погодження щодо застосування 

процедури закупівлі товару, роботи чи послуги в одного учасника; 
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 хабарництво: винесення органом оскарження у сфері державних 

закупівель такого рішення, що задовольняє скаржника по справі, у зв’язку з 

отриманням хабара посадовою чи службовою особою; 

 надання уповноваженим органом роз’яснень щодо застосування та 

тлумачення законодавчих норм або прийняття підзаконного правового акта, що 

суперечить закону з корисливих мотивів. 

При вчиненні зазначеного злочинного діяння залучається значна кількість 

причетних осіб. Адже хабарництво можна визначити як сукупність кримінально-

караних діянь, учинення яких безпосередньо пов’язане з даванням – одержанням 

хабара. Хабарництво – родове поняття, що охоплює три самостійних, але 

взаємопов’язаних склади злочину: одержання хабара, давання хабара та 

посередництво в хабарництві. Ці злочини пов’язані між собою спільністю об’єкта 

і предмета, змістом і характером злочинних дій 52, с. 55. 

Однією з найнебезпечніших ситуацій, що не лише мають наслідком 

порушенням чинного законодавства, а й спотворюють галузь державних 

закупівель, знищують конкуренцію та завдають відносинам у сфері 

прок’юременту непоправної шкоди, є антиконкурентні узгоджені дії, зокрема, 

змова учасників торгів під час проведення процедур державних закупівель. 

Створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель та їхня 

прозорість зачіпає інтереси всього населення України. 

Отже, правопорушенням у галузі державних закупівель є суспільно 

шкідливим чи небезпечно винним діянням деліктоздатного суб’єкта, що посягає 

на суспільні відносини у сфері розподілу державних фінансових ресурсів під час 

проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.  

Шляхами вдосконалення організаційних засад протидії правопорушенням і 

корупційним проявам у сфері державних закупівель є: 

– Правовий важіль впливу – це основний координаційний інструмент 

регулювання для зменшення злочинних проявів у сфері державних закупівель. 

Наприклад, метою Закону України «Про публічні закупівлі» є створення 

конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам 
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корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення 

раціонального й ефективного використання державних коштів. 

– Методи впливу на персонал. Зважаючи на неможливість усунути факти 

злочинності шляхом лише ретроспективної відповідальності, вважаємо за 

доцільне вивчити та ввести заходи «позитивної» відповідальності. Це означає 

встановлення певних нагород, заохочень тощо для учасників процесу державних 

закупівель з боку замовника, наприклад для голів, секретарів, членів комітетів 

конкурсних торгів і фахівців, які беруть безпосередню участь у підготовці 

документів для проведення торгів. Головний мотив скоєння правопорушень у 

сфері державних закупівель – це умисел, причиною якого є отримання 

матеріальної вигоди працівників замовників – службових (посадових) осіб. 

Керуючись необхідністю стимулювати зацікавленість в інтересах замовників, а не 

окремого учасника, варто розробити методику заохочень службових (посадових) 

осіб замовника, тобто запровадити правовий стимул у галузі державних 

закупівель. Правовий стимул – це закріплена в нормі права публічна можливість 

особи задовольняти потреби й інтереси шляхом використання свого 

суб’єктивного права і (або) виконання юридичних обов’язків, а також отримати 

винагороду у вигляді різних матеріальних та інших благ як закономірний наслідок 

правомірної поведінки, що перевищує пропоновані зазвичай вимоги. 

– Організаційний або координаційний захід у співпраці між 

контролюючими органами в галузі державних закупівель, що полягає в розробці 

такого міжвідомчого координаційного документа органів виконавчої влади, 

прокуратури та інших, як методичні рекомендації проведення перевірок 

державних закупівель. 

– Психологічний метод впливу є превентивним заходом запобігання 

виникнення негативних проявів. Застосування інструментарію психології слід 

використовувати як серед працівників замовників, розпорядників коштів 

державного бюджету, так і серед працівників органів, уповноважених 

здійснювати управління державними закупівлями. 
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Різні заходи впливу з метою зменшення негативних проявів у сфері 

державних закупівель, що посягають на бюджетні кошти, можуть бути 

ефективними в разі їхнього комплексного та всебічного застосування.  

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що особливістю 

правопорушень і корупційних проявів у сфері державних закупівель є та 

обставина, що їхній факт і наслідки негативно впливають на все суспільство 

загалом та на кожну особу окремо, підривають авторитет держави та нівелюють 

можливість здійснення нею своїх функцій в особі державних органів, установ та 

організацій. 

Зменшення рівня правопорушень у галузі державних закупівель є 

пріоритетним напрямом для нормального функціонування державних інституцій 

і розвитку держави в галузі розподілу та використання державних фінансових 

ресурсів. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Виокремлено чотири основні етапи становлення нормативно-правового 

забезпечення системи державних закупівель. Перший етап – створення системи 

державних закупівель, характерної для командно-адміністративного типу 

економіки, що характеризувався запровадженням децентралізованого підходу до 

формування державних контрактів, конкурсних засад закупівлі продукції для 

державних потреб на внутрішньому ринку, які регулюються спеціальним 

нормативно-правовим актом. Другий етап містив реальне відображення 

принципів функціонування ринкової економіки. На третьому етапі розвитку 

відбуваються зміни з наближення нормативно-правового забезпечення системи 

державних закупівель до норм міжнародного права та положень СОТ. Четвертий 

етап розвитку закупівельного законодавства був ознаменований прийняттям 

спочатку Закону України «Про здійснення державних закупівель» та згодом 

Закону України «Про публічні закупівлі», у який увійшли нові положення, 
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реалізація яких дозволить реформувати українську систему державних закупівель 

в більш прозору, ефективну та привабливу для участі. Це і впровадження 

електронних закупівель, і можливість залучення професійних фахівців із 

закупівель для проведення тендерів та створення централізованих закупівельних 

організацій тощо.   

Резюмовано, що основні зміни у проведенні процедур публічних закупівель 

полягають у тому, що замовник здійснює процедури закупівлі шляхом 

використання електронної системи закупівель. Раніше ж використання 

електронних засобів у процедурах закупівель було правом, а не обов’язком 

замовника. Це сприятиме зниженню рівня корупції та підвищенню конкуренції у 

зазначеній сфері. Проте залишається низка невирішених питань: відсутність 

такого критерію оцінювання, як якість предмета закупівлі; відсутність інтересу 

великих підприємств-виробників брати участь у тендерах через довгий та 

незручний для них порядок розрахунку за договором; відсутність чіткого 

механізму оскарження процедури публічних закупівель тощо. Зазначене потребує 

внесення відповідних правових та інституційних змін у процес організації 

державних закупівель.  

Запропоновано під поняттям «регулювання закупівельних відносин» 

розуміти процес упорядкування державою відносин, що виникають у сфері 

управління електронними державними закупівлями в Україні, тобто це процес 

врегулювання публічними та приватними нормами права суспільних відносин, 

що виникають, змінюються та припиняються у процесі закупівельної діяльності. 

Суть правового регулювання закупівельних відносин полягає у нормативно-

організаційному впливі на суб’єкти з метою їхнього впорядкування та розвитку 

відповідно до суспільних інтересів. 

2. Аргументовано позицію, що  закон про державні закупівлі в Україні  

(щодо необхідності виконання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною)  вимагає 

подальшого вдосконалення та відповідності директивам Євросоюзу, зокрема 

стосовно: 

 видів процедур закупівель (три в Україні порівняно із пʼятьма в ЄС); 
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 ролі та способу проведення електронного аукціону (в Україні 

електронний аукціон, як модель обов’язкової оцінки відрізняється від стандартів 

ЄС, так само як і перевірка технічної відповідності заявок після електронного 

аукціону (завжди в ЄС) і подальша розробка регулювання електронних закупівель 

(роль електронного аукціону, уведення е-фактурування й електронного підпису); 

 упровадження юридичних новацій ЄС (аномально низька ціна, варіанти, 

вартість життєвого циклу тощо); 

 застарілого регулювання концесій/державно-приватних партнерств в 

Україні, які в ЄС відносяться до однієї правової концепції «державних 

контрактів». 

Встановлено, що положення Закону України «Про державні закупівлі» 

певною мірою обмежує функціонал процедури оскарження процедур закупівлі в 

АМКУ. Ідеться, насамперед, про порушення стосовно складання тендерної 

документації, недотримання термінів у межах процедури закупівлі та 

застосування дискримінаційних вимог до учасників. Зазначене призводить до 

виникнення правової невизначеності щодо багатьох принципових питань у 

закупівлях. З огляду на це пропонуємо розробку на рівні АМКУ Правил розгляду 

справ про порушення антимонопольного законодавства України у сфері 

публічних закупівель, де б встановлювалися конкретні терміни, максимально 

чіткі критерії прийняття заяви до розгляду органами АМКУ та терміни розгляду. 

Визначено, що перехід на черговий етап інституційної трансформації 

системи державних закупівель України ознаменувався формуванням контрактної 

системи, що агрегує всі етапи закупівель (планування, здійснення, висновок й 

інфорсмента контрактів, експертиза якості поставлених товарів), і забезпечує 

разом із розширенням електронних форм закупівель та цифровізацією 

документообігу, інституційні перетворення системи державних закупівель, 

підвищення транспарентності й ефективності способів закупівель. 

Обґрунтовується необхідність чіткішої регламентації процедур 

громадського контролю за процедурами державних закупівель. З метою 

скорочення масштабів поширеності недобросовісної поведінки учасників 
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закупівель  пропонується інституціоналізувати перелік осiб, що здiйснюють 

безпосередній контроль державних закупівель, а також наділити Міністерство 

юстиції України повноваженнями з акредитації таких осіб і державного контролю 

діяльності некомерційних організацій. З позицій активізації громадянського 

суспільства доцільно надати особам, що здійснюють громадський контроль у 

сфері державних закупівель, повних повноважень суб’єктів громадського 

контролю, що дозволить знизити масштаби поширення в системі державних 

закупівель неефективних неформальних інститутів, насамперед корупції. 

Контроль з боку громадянського суспільства діяльності зі здійснення таких 

закупівель повинен передбачати присутність громадських контролерів на стадії 

приймання товарів (робіт, послуг), складання і публікацію звітів за результатами 

перевірки відповідності товарів (робіт, послуг) умовам контракту, які доцільно 

надсилати в органи державного контролю. 

Пріоритетною метою взаємодії громадянського суспільства з державою у 

сфері державних закупівель є зменшення адміністративної ренти замовників. 

Зважаючи на необхідність досягнення цієї мети, у дослідженні пропонується 

ввести громадський контроль бізнесу в межах сфери закупівель. Виділення 

інфорсмента закупівель в окрему стадію закупівлі, з одного боку, і контроль 

цінових факторів закупівель, з іншого, дозволять чітко ідентифікувати кількісно-

якісні параметри результатів такого контролю, що відображають пені, штрафи, 

повне або часткове виконання контракту, результати внутрішньої та зовнішньої 

експертиз, частку прибутку учасника від виграних закупівель і кількість торгів за 

звітний період. 

Вирішенню проблеми боротьби з корупційними проявами сприяють 

ухвалені закони, що загалом відповідають антикорупційним європейським 

стандартам і спрямовані на виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері 

протидії корупції. Корупція є загальнодержавною проблемою, тому належну 

протидію цьому соціальному явищу у сфері державних закупівель може 

забезпечити лише  комплексний підхід із використанням різних видів методів і 

засобів впливу як на державному, так і місцевому рівнях. 
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Функції з виявлення правопорушень у сфері державних закупівель та їхнє 

розкриття залишаються ефективними за спільної діяльності оперативних 

підрозділів з іншими суб’єктами протидії злочинам, пов’язаним із порушенням 

законодавства при закупівлі за державні кошти. Взаємодія зазначених державних 

органів є запорукою та гарантією всебічного і вчасного реагування з метою 

недопущення зловживань у сфері розподілу державних матеріальних ресурсів. 

Запропоновано створення постійних координаційних робочих груп і в 

подальшому спеціально уповноваженого державного органу для забезпечення 

дотримання правил під час проведення державних закупівель, що сприятиме 

комплексному, цілісному та системному впливу на недопущення правопорушень 

у сфері розподілу державних фінансових ресурсів. 

До заходів для подолання корупційних проявів у сфері державних 

закупівель належить: 

 підвищення психологічного впливу на суб’єктів прок’юрементного 

процесу шляхом публікування інформації про викриття корупційних діянь, 

зокрема,  на веб-порталі органу, уповноваженого здійснювати моніторинг у сфері 

державних закупівель; 

 посилення адміністративної та введення кримінальної відповідальності  

за правопорушення в галузі державних закупівель не лише представників 

замовника торгів чи розпорядника державних коштів; 

  уведення додаткової оплати праці за виконання службовими особами 

замовника торгів чи розпорядника коштів робіт з організації проведення 

конкурсних торгів, що стало б матеріальною та психологічною перепоною на 

шляху до конфліктних фінансових зв’язків з іншими суб’єктами 

держзакупівельного процесу; 

 удосконалення системи координації та взаємодії органів, що здійснюють 

заходи з подолання корупції, з метою цілеспрямованого впливу на зменшення 

корупційних проявів у галузі державних закупівель. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі комплексного аналізу 

теоретико-методологічних засад, нормативних основ і правозастосовної практики 

визначити особливості правового регулювання електронних державних 

закупівель у ЄС та Україні та надати пропозиції з його удосконалення. За 

результатами дослідження сформульовано такі основні висновки: 

1. Дослідивши законодавчі визначення та розглянувши доктринальні 

підходи науковців, з’ясовано, що вчені вкладають різне значення в термін 

«державні закупівлі». Проведений аналіз міждисциплінарного за своєю природою 

поняття «державних закупівель» надав можливість запропонувати його авторське 

визначення.  Під державними (публічними) закупівлями пропонуємо розуміти 

процес замовлення державними органами або органами місцевого 

самоврядування товарів (робіт, послуг), необхідних для їхнього повного й 

ефективного функціонування, здійснюваного за оголошеними умовами конкурсу, 

що передбачають виконання всіх поставлених замовниками умов для учасників 

торгів у межах добросовісної конкуренції для забезпечення потреб держави та 

територіальної громади.  

Сформульовано авторську позицію стосовно розуміння поняття «державне 

замовлення». Встановлено, що державне замовлення – це діяльність держави й 

органів місцевого самоврядування із задоволення державних потреб (потреб 

територіальної громади), що виникають у зв’язку з реалізацією ними своїх 

завдань, цілей і функцій у процесі розподілу та використання публічних 

фінансових ресурсів за допомогою укладання та виконання публічних контрактів, 

а також зі здійснення контролю за їхньою реалізацією.  

2. Внаслідок дослідження з’ясовано, що ЄС розглядає державні закупівлі як 

інструмент не тільки для задоволення поточної діяльності органів державного 

управління, а й для реалізації соціальної політики. Закупівлі країн, що входять у 

ЄС, здійснюються органами державного управління згідно з національним  
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законодавством. Однак при цьому до уваги беруть не тільки національні правила 

закупівель, а й законодавство та рекомендації Європейського Союзу.  

Встановлено, що з моменту свого створення європейське право в галузі 

державних закупівель постійно розвивалося. Якийсь час від заснування 

Європейського Економічного Співтовариства державні закупівлі (зокрема і 

закупівлі послуг) не були об’єктом самостійного правового регулювання на рівні 

європейських співтовариств. Відкриття ринку державних закупівель послуг – 

досить складний і тривалий процес: вплив положень директив на фактично 

розділені ринки державних замовлень держав – членів ЄС був дуже обмеженим, 

до того ж законодавство Євросоюзу передбачало недостатньо гарантій його 

застосування і містило певну кількість прогалин. На національному рівні існуючі 

механізми дотримання норм права співтовариства були неефективними або 

недостатніми. Зобов’язання держав-членів усунути всі перешкоди вільному руху 

послуг, що випливають з положень установчих договорів Європейського Союзу, 

повною мірою не виконувалися й, отже, були недостатніми для становлення 

спільного ринку у сфері державних закупівель послуг, зокрема через відмінності 

національних законодавств (у національному регулюванні технічних 

специфікацій), а також того факту, що політика протекціонізму завжди була 

невід’ємною рисою ринку державних закупівель. Отже, регулювання державних 

закупівель і, зокрема державних закупівель послуг, у ЄС розглядалося як засіб, 

що сприяє розвитку європейської інтеграції. Загалом правовий режим державних 

закупівель послуг мав на меті створення єдиного ринку державних закупівель 

послуг, де потенційні постачальники можуть робити пропозицію про підписання 

договору на рівних умовах на території всього співтовариства. 

3. Приділено увагу розвитку системи державних закупівель у ЄС.  

Зроблено акцент на формуванні вторинного законодавства обʼєднання в галузі 

державних закупівель, яке має свої особливості в конкретний історичний 
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період. Досліджено чотири тимчасові хвилі директив, що ухвалені, відповідно: 

у 1970-х рр., з 1989 по 1993 р., у 2004 р. та 2014 р. 

Доведено, що у процесі свого розвитку правове регулювання державних 

закупівель у ЄС досягло певних результатів, зокрема, було вжито заходів, що 

сприяють підвищенню прозорості та справедливості проведення державних 

закупівель. Проте правове регулювання державних закупівель послуг у 

Європейському Союзі ще далеке від досконалості. Нині на рівні ЄС здійснюється 

удосконалення положень директив задля спрощення чинного правового 

регулювання, а також з метою сприяння застосуванню електронних процедур.  

4. З’ясовано, що на європейському наднаціональному рівні пріоритет мають 

директиви ЄС у сфері державних закупівель, положення яких є обов’язковими для 

держав – членів Європейського Союзу, оскільки сфера державних закупівель 

належить до спільної компетенції ЄС та його держав-членів. Правове 

регулювання сфери державних закупівель здійснюється також на рівні 

законодавства держав – членів ЄС. Крім того, у сфері правового регулювання 

державних закупівель у Євросоюзу слід виокремити міжнародні акти, судову 

практику, спеціальні принципи права, правові звичаї та норми необов’язкового 

характеру або так звані акти «м’якого права».  

5. Встановлено, що регулювання державних закупівель і, зокрема 

державних допорогових закупівель, у ЄС розглядається як засіб, спрямований на 

зміцнення європейської інтеграції. Слід зауважити, що у процесі свого розвитку 

правове регулювання державних допорогових закупівель у ЄС також сприяло 

підвищенню прозорості та справедливості проведення державних допорогових 

закупівель. Проте правове регулювання державних допорогових закупівель у ЄС 

на нинішньому етапі перебуває на стадії реформування, оскільки повного 

запровадження аспектів стійкості, зокрема екологічних, соціальних та 

інноваційних критеріїв у сфері державних закупівель ще не відбулося. 

Доведено, що встановлення надмірно низьких «порогових значень» 

(«цінових порогів») у закупівельній системі держав – членів ЄС поширює дію 

законодавства про державні закупівлі на більшість закупівель, у зв’язку із чим, з  
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одного боку, підвищується конкуренція між потенційними постачальниками 

(зокрема й у зв’язку із залученням до участі в закупівлях суб’єктів малого 

підприємництва), а також, з іншого боку, збільшуються витрати організаторів 

закупівель. Встановлення надмірно високих «порогових значень» виводить з-під 

дії законодавства про державні закупівлі більшість закупівель, що зумовлює 

часткове або повне усунення конкуренції при їхньому проведенні.  

6. З’ясовано, що сучасною тенденцією є  впровадження обов’язкових етапів 

електронних закупівель у країнах ЄС, яке  здійснюватиметься протягом 2020–

2022 рр. Встановлено, що впровадження системи державних закупівель в 

електронній формі ставить перед країнами – членами ЄС низку складних завдань, 

серед яких: 

 імплементація нових директив національними законодавцями. 

Незважаючи на досить позитивний вплив змін законодавства, існують відмінності 

в підходах правого регулювання проведення аукціону в електронній формі, які 

можуть викликати певні складнощі в майбутньому, оскільки учасники процедури 

державної закупівлі будуть зіштовхуватися з відмінностями на внутрішньому 

ринку; 

 створення віртуального досьє компанії. Європейські процедури 

зобов’язують учасників розміщення державного замовлення надавати 

сертифікати та дозволи для підтвердження відповідності критеріям відбору. Мета 

створення віртуального досьє компанії – заміна паперових сертифікатів на 

електронні; 

 електронні каталоги. Створення електронних каталогів – важливе 

завдання в питаннях стандартизації і впровадження електронних державних 

закупівель. Завданням електронних каталогів має стати спрощення процедури 

подання заявок постачальниками, оцінки представлених заявок, а також зняття 

міждержавних бар’єрів; 
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 електронно-цифровий підпис. Застосування електронно-цифрового 

підпису досить поширене в ЄС. Однак наразі існують проблеми взаємодії 

засвідчуючих центрів різних країн ЄС. 

Загалом необхідно наголосити, що прийняття директив 2014/23/ЄС, 

2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС  та 2014/55/ЄС створило значний потенціал для 

підвищення ефективності ринку державних закупівель ЄС, надало можливості 

постачальникам брати участь у процедурі державних закупівель на території 

держав – членів ЄС, а також задало магістральні напрями розвитку законодавства 

про державні закупівлі в умовах технічного та технологічного прогресу. 

7. Виокремлено чотири основні етапи становлення нормативно-правового 

забезпечення системи державних закупівель в Україні. Перший етап – створення 

системи державних закупівель, характерної для командно-адміністративного 

типу економіки, що характеризувався запровадженням децентралізованого 

підходу до формування державних контрактів, конкурсних засад закупівлі 

продукції для державних потреб на внутрішньому ринку, які регулюються 

спеціальним нормативно-правовим актом. Другий етап містив реальне 

відображення принципів функціонування ринкової економіки. На третьому етапі 

розвитку відбувається наближення нормативно-правового забезпечення системи 

державних закупівель до норм міжнародного права та положень СОТ. Четвертий 

етап розвитку закупівельного законодавства був ознаменований ухваленням 

спочатку Закону України «Про здійснення державних закупівель», а згодом 

Закону України «Про публічні закупівлі», куди увійшли нові положення, 

реалізація яких дозволить реформувати українську систему державних закупівель 

у більш прозору, ефективну та привабливу для участі. Це і впровадження 

електронних закупівель, і можливість залучення професійних фахівців із 

закупівель для проведення тендерів, і створення централізованих закупівельних 

організацій тощо.   

8. Аргументовано положення про те, що  Закон України «Про публічні 

закупівлі» вимагає подальшого вдосконалення з метою приведення його 

положень у відповідність із директивами ЄС, зокрема стосовно: 
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 за видами процедур закупівель (три в Україні порівняно із пʼятьма в ЄС); 

 ролі і способу проведення електронного аукціону (в Україні 

електронний аукціон, як модель обов’язкової оцінки, відрізняється від стандартів 

ЄС, так само як і перевірка технічної відповідності заявок після електронного 

аукціону (завжди в ЄС) і подальша розробка регулювання електронних закупівель 

(роль електронного аукціону, уведення е-фактурування й електронного підпису); 

 упровадження юридичних новацій ЄС (аномально низька ціна, варіанти, 

вартість життєвого циклу тощо); 

 застарілого регулювання концесій/державно-приватних партнерств в 

Україні, які в ЄС належать до однієї правової концепції «державних контрактів». 

З’ясовано, що положення Закону України «Про державні закупівлі» певною 

мірою обмежує функціонал процедури оскарження процедур закупівлі в АМКУ. 

Ідеться, насамперед, про порушення щодо складання тендерної документації, 

недотримання термінів у межах процедури закупівлі та застосування 

дискримінаційних вимог до учасників. Зазначене призводить до виникнення 

правової невизначеності стосовно низки принципових питань у закупівлях. 

Зважаючи на це, пропонуємо розробку на рівні АМКУ Правил розгляду справ про 

порушення антимонопольного законодавства України у сфері публічних 

закупівель, у яких встановлювалися б конкретні терміни, максимально чіткі 

критерії прийняття заяви до розгляду органами комітету та терміни розгляду. 

Обґрунтовується необхідність більш чіткої регламентації процедур 

громадського контролю за процедурами державних закупівель. З метою 

скорочення масштабів поширеності недобросовісної поведінки учасників 

закупівель  пропонується інституціоналізувати перелік осiб, якi здiйснюють 

безпосередній контроль державних закупівель, а також наділити Міністерство 

юстиції України повноваженнями з акредитації таких осіб і державного контролю 

діяльності некомерційних організацій. З позицій активізації громадянського 

суспільства доцільно наділити осіб, що здійснюють громадський контроль у сфері 

державних закупівель, повними повноваженнями суб’єктів громадського  
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контролю, що дозволить знизити масштаби поширення в системі державних 

закупівель неефективних неформальних інститутів, насамперед корупції. 

Функції з виявлення правопорушень у сфері державних закупівель та їхнє 

розкриття залишаються ефективними за спільної діяльності оперативних 

підрозділів з іншими суб’єктами протидії злочинам, пов’язаним із порушенням 

законодавства при закупівлі за державні кошти. Взаємодія зазначених державних 

органів є запорукою та гарантією всебічного і вчасного реагування з метою 

недопущення зловживань у сфері розподілу державних матеріальних ресурсів. 

Запропоновано створення постійних координаційних робочих груп і в 

подальшому спеціально уповноваженого державного органу для забезпечення 

дотримання законодавства під час проведення державних закупівель, що 

сприятиме комплексному, цілісному та системному впливу на недопущення 

правопорушень у сфері розподілу державних фінансових ресурсів. 

Серед заходів для подолання корупційних проявів у сфері державних 

закупівель слід виокремити такі, як: 

 підвищення психологічного впливу на суб’єктів процесу державних 

закупівель шляхом публікування інформації про викриття корупційних діянь, 

зокрема  на веб-порталі органу, уповноваженого здійснювати моніторинг у сфері 

державних закупівель; 

 посилення адміністративної та введення кримінальної відповідальності  

за правопорушення в галузі державних закупівель не лише представників 

замовника торгів чи розпорядника державних коштів; 

  уведення додаткової оплати праці за виконання службовими особами 

замовника торгів чи розпорядника коштів робіт з організації проведення 

конкурсних торгів, що стало б матеріальною та психологічною перепоною на 

шляху до конфліктних фінансових зв’язків з іншими суб’єктами 

держзакупівельного процесу; 
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 удосконалення системи координації та взаємодії органів, що 

здійснюють заходи з подолання корупції, з метою цілеспрямованого впливу на 

зменшення корупційних проявів у галузі державних закупівель. 
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