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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 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 
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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 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, К. Починок, 
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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; 

 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. 
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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 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 правового 

регулювання електронних державних закупівель у ЄС та Україні після підписання 

Угоди про асоціацію між Україною, Європейським Союзом та його державами- 
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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 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; 
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– 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; 

– 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»; 

– 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 
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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. 

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 



8 
 

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, 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 265 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації; зазначено зв’язок роботи 

з науковими програмами, планами і темами; визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет і методи дослідження; розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення отриманих результатів; конкретизовано шляхи та форми їхнього 

упровадження й апробації; подано характеристику публікацій дисертанта з 

відображенням основних положень дослідження. 

Розділ 1 «Теоретико-правовий аспект міжнародно-правового регулювання 
державних закупівель» містить три підрозділи, у яких виявлено й узагальнено 

загальноправові й основоположні міжнародно-правові аспекти функціонування 
системи державних закупівель. 

У підрозділі 1.1 «Нормативні та теоретичні підходи до поняття "державні 

закупівлі"» сформовано поняття та розкрито зміст категорійного розуміння 

державних закупівель. Запропоновано державні (публічні) закупівлі 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. 

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 і 

виконання публічних контрактів, а також зі здійснення контролю за їхньою 

реалізацією. 

У підрозділі 1.2 «Джерела та механізм міжнародно-правового регулювання 

державних закупівель» здійснено аналіз характерних особливостей механізму 
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міжнародно-правового регулювання державних закупівель. Встановлено, 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. З’ясовано, що з моменту свого створення європейське право в галузі 

державних закупівель постійно розвивалося. Якийсь час від заснування 

Європейського Економічного Співтовариства державні закупівлі (зокрема й 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 ЄС передбачало недостатньо гарантій його застосування і залишало 

певну кількість прогалин. На національному рівні існуючі механізми дотримання 

норм права співтовариства часто 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. Регулювання державних закупівель, 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. 

У підрозділі 1.3 «Історичні етапи становлення державних закупівель» 

запропоновано власну періодизацію становлення та розвитку державних закупівель. 

У процесі досліджені вторинного законодавства в галузі державних закупівель у ЄС 

виділено й обґрунтовано чотири тимчасові хвилі директив, які 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 сприяють підвищенню прозорості та 

справедливості здійснення державних закупівель. Однак правове регулювання 

державних закупівель послуг у Європейському Союзі ще потребує змін. Нині на рівні 

ЄС здійснюється удосконалення положень директив задля спрощення чинного 

правового регулювання, а також з метою сприяння застосуванню електронних 

процедур. 

Розділ 2 «Нормативно-правове регулювання електронних державних 

закупівель у ЄС» складається із трьох підрозділів, що присвячені правовим засобам 

функціонування єдиної системи забезпечення електронних закупівель у ЄС. 
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У підрозділі 2.1 «Загальні положення та джерела правового регулювання 

електронних державних закупівель у ЄС» розкрито загальні положення про 

формування правового закріплення електронних державних закупівель у Євросоюзі 

та досліджено судову практику ЄС у сфері державних закупівель. Встановлено, що 

на наднаціональному рівні пріоритет мають директиви ЄС у сфері державних 

закупівель, положення яких є обов’язковими для держав-членів ЄС, 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 Євросоюзі слід звернути увагу на міжнародні акти, судову 

практику, спеціальні принципи права, правові звичаї та норми необов’язкового 

характеру або так звані акти «м’якого права». Наведено особливості процесу 

здійснення державних закупівель у ЄС. З’ясовано, що сучасною тенденцією розвитку 

системи державних закупівель є поступове впровадження електронних закупівель у 

країнах – членах ЄС. Відзначено, 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. 

Підрозділ 2.2 «Методи правового регулювання допорогових державних 

закупівель у ЄС» присвячено розкриттю методів правового регулювання допорогових 

державних закупівель у ЄС. 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 Євросоюзі досягло певних 

результатів, а саме, 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 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 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 (у тому 

числі 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. 

У   підрозділі   2.3  «Судова  практика ЄС   у   сфері   державних закупівель» 

досліджено практику Суду ЄС у сфері державних закупівель. З’ясовано, що при 
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оцінці Судом ЄС застосування права у сфері державних закупівель судовий орган має 

повну свободу дій, оскільки він наділений виключною юрисдикцією щодо 

тлумачення норм права Євросоюзу. При цьому Суд ЄС здійснює контроль 

правильного застосування не лише матеріального конкурентного права, але й 

дотримання належних процедур ухвалення рішень. Розглянувши судову практику 

Суду ЄС у сфері застосування сталих закупівель (sustainable procurement), можна 

зробити висновок, що в зазначених справах судовий орган остаточно вирішив 

питання, чи може замовник використовувати екологічні та соціальні критерії при 

присудженні державного контракту. Ці рішення відіграли ключову роль в 

інкорпорації сталих державних закупівель у європейське право. Саме зазначені 

справи визначили порядок й умови застосування екологічних і соціальних критеріїв 

при здійсненні державних закупівель. 

Розділ 3 «Електронні державні закупівлі в Україні: сучасний стан та 
перспективи розвитку» складається із двох підрозділів, у яких розкрито історичні 

етапи розвитку інституту державних закупівель в Україні та сформовано шляхи 
вдосконалення забезпечення системи електронних закупівель. 

У підрозділі 3.1 «Історичні етапи розвитку інституту державних закупівель в 

Україні» наведено характеристику розвитку інституту державних закупівель в 

Україні. Визначено етапи становлення нормативно-правового забезпечення системи 

державних закупівель. Перший етап – створення системи державних закупівель. 

Другий етап був логічним продовженням та реальним втіленням процесу 

реформування економіки України відповідно до ринкових умов господарювання. 

Третій етап характеризувався змінами з 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» та 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. 

Підрозділ 3.2 «Стан наближення законодавства України до права ЄС у сфері 

державних закупівель та динаміка гармонізації електронних державних закупівель» 

присвячений розробці змін і доповнень до діючого законодавства щодо підвищення 

ефективності публічних закупівель. З’ясовано, 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. Це призводить до виникнення 

правової невизначеності щодо низки принципових питань у закупівлях. 

Запропоновано 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 
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державних закупівель. З метою скорочення масштабів поширеності недобросовісної 

поведінки учасників закупівель були вироблені пропозиції щодо інституціоналізації 

переліку осiб, якi здiйснюють безпосередній контроль державних закупівель, а також 

наділення Міністерства юстиції України повноваженнями з акредитації таких осіб і 

державного контролю діяльності некомерційних організацій. Сформульовано 

практичні пропозиції щодо наділення 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. 

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та вирішення наукової 

проблеми, що полягає у 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 щодо 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 нам можливість запропонувати його авторське 

визначення. Запропоновано під державними (публічними) закупівлями розуміти 

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. 

Сформульовано авторську позицію щодо 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 

законодавством. Однак при цьому до уваги беруться не тільки національні правила 

закупівель, а й законодавство та рекомендації Європейського Союзу. 



13 
 

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 у галузі державних 

закупівель, яке має свої особливості в конкретний історичний 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, 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 ЄС 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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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 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. 

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 є важливим 

завданням у питаннях стандартизації й упровадження 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 Євросоюзі. Однак наразі піднімаються питання 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 
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ефективності ринку державних закупівель ЄС, надало можливості постачальникам 

брати участь у процедурі державних закупівель на території держав – членів 

Євросоюзу, 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, який характеризувався запровадженням децентралізованого підходу до 

формування державних контрактів, конкурсних засад закупівлі продукції для 

державних потреб на внутрішньому ринку, що регулюються спеціальним 

нормативно-правовим актом. Другий етап містив реальне відображення принципів 

функціонування ринкової економіки. На третьому етапі розвитку спостерігається 

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: 

 видів процедур закупівель (три в Україні порівняно із п'ятьма в ЄС); 

 ролі і способів 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); 

 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, 
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у яких встановлювалися б конкретні терміни, максимально чіткі критерії прийняття 

заяви до розгляду органами комітету та терміни розгляду. 

Обґрунтована 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 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; 

 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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імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена комплексному аналізу 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. 

Розкрито теоретико-правовий аспект міжнародно-правового регулювання 

державних закупівель. Проаналізовано джерела та механізм їх міжнародно- 

правового регулювання. Проведена компаративістська характеристика досвіду ЄС у 

забезпеченні функціонування системи державних закупівель. Визначено стан 

наближення законодавства України до права ЄС у сфері державних закупівель та 

динаміку гармонізації електронних державних закупівель. 

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

публічні закупівлі, принципи, процедури, система закупівель, допорогові державні 

закупівлі, гармонізація законодавства. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Пономаренко М. Н. Правовое регулирование электронных 

государственных закупок в Европейском Союзе. – Квалификационная научная 
работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 – международное право. Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, 

Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному анализу решения парадигмы правового 

регулирования электронных государственных закупок в ЕС и внедрения указанных 

практик в Украине, предоставлению научно обоснованных предложений по 

совершенствованию законодательства в этой сфере. 

В работе раскрыт теоретико-правовой аспект международно-правового 

регулирования государственных закупок. Проанализированы источники и механизм 

их международно-правового регулирования. Проведена компаративистская 

характеристика опыта ЕС по обеспечению функционирования системы 

государственных закупок. Определено состояние приближения законодательства 

Украины к праву ЕС в сфере государственных закупок и динамику гармонизации 

электронных государственных закупок. 
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Ключевые слова: государственные закупки, право ЕС, электронная система, 

электронные публичные закупки, принципы, процедуры, система закупок, 

допороговые государственные закупки, гармонизация законодательства. 

 

SUMMARY 

 

Ponomarenko M. M. Legal regulation of electronic public procurement in the 
European Union. – Qualifying research in a form of a manuscript. 

The thesis for a candidate’s degree in International Law, Specialty 12.00.11. Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to a comprehensive analysis of the solution of the paradigm of 

legal regulation of electronic public procurement in the EU and the implementation of these 

practices in Ukraine, the provision of scientifically based proposals for improving 

legislation in this area. 

The theoretical and legal aspect of international legal regulation of public 

procurement is revealed. Sources and mechanism of international legal regulation of public 

procurement are analyzed. A comparative characteristic of the EU experience in ensuring 

the functioning of the public procurement system is carried out. The state of approximation 

of Ukrainian legislation to EU law in the field of public procurement and the dynamics of 

harmonization of electronic public procurement have been determined. 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. 

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. 
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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 

implementation of sustainability aspects, including environmental, social and innovation 

criteria in public procurement, has not yet taken place. 

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. 

Key words: public procurement, EU law, electronic system, electronic public 

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

harmonization of legislation. 


