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Оптимізація механізму державних закупівель як засобу 
підтримки підприємницького сектору в Україні

У статті досліджено стан та проблеми механізму державних заку
півель в Україні. Авторами запропоновані напрями вдосконалення озна
ченої системи з метою підвищення ефективності функціонування віт
чизняного підприємницького сектору.

В статье исследовано состояние и проблеми механизма государст- 
венних закупок в Украине. Авторами предлож ени направления совер- 
шенствования указанной системи с целью повиш ения зффективности 
функционирования отечественного предпринимательского сектора.
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Постановка проблеми
Розвиток системи державних закупівель є одним із напрямів реалізації 

концепції ефективного використання державних коштів. Важливим питанням 
для кожної держави світу є створення умов для ефективного функціонування 
системи державних закупівель, підвищення конкуренції в означеній сфері та 
забезпечення високого рівня прозорості її процедур. Останнє набуває особливої 
актуальності на Україні у зв’язку із можливим і необхідним стимулюючим 
впливом в умовах інверсійності та деформованості ринкових відносин на підп
риємницький сектор, який має значні потреби у здійсненні реструктуризації 
економіки, створенні ефективного конкурентного середовища, активізації інно
ваційних процесів, підвищенні інвестиційної спрямованості економіки та забез
печенні довгострокового соціально-економічного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проблеми державних закупівель відобразилися у працях таких вчених, як: 

В. Александров, В. Карасьова, В. Морозов, О. Покрещук, В. Смиричинський, 
Н. Ткаченко тощо. Цими науковцями висвітлено макроекономічні питання 
державних закупівель, розроблено ряд аспектів національних і міжнародних 
закупівель, на прикладі тендерів досліджено процедури державних закупівель 
у бюджетних установах тощо.
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Невирішені раніше частини загальної проблеми 
Незважаючи на значну кількість опублікованих праць та їх наукову цінність, 

чимало теоретичних і практичних аспектів проблематики залишаються диску
сійними й потребують подальших досліджень. Це стосується зокрема меха
нізму державних закупівель як засобу підтримки підприємницького сектору.

Формулювання цілей статті
Метою даного дослідження є виявлення проблем механізму державних 

закупівель як засобу підтримки підприємницького сектору в Україні з метою 
пошуку напрямів їх вирішення д ля підвищення ефективності його функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження
Державні закупівлі є важливим засобом впливу на підприємницький сектор, 

через який держава регулює його розвиток у відповідності до складених прог
нозів та забезпечує виконання планів і програм соціально-економічного розвитку. 
Стимулюючий ефект їх використання залежить, на наш погляд, від відповідності 
прогнозів, програм і планів потребам підприємницького сектору, об’єктивних 
можливостей та конкретного механізму його реалізації.

Державні закупівлі на Україні здійснюються у процесі виконання цільових 
програм, для реалізації яких утворюються спеціальні державні компанії, що 
зобов’язані розміщувати замовлення серед державних і приватних підприємств 
і координувати їхню роботу. Державні закупівлі товарів і послуг, в першу чергу, 
пов’язані зі задоволенням суспільних потреб. Мова йде про медичну техніку 
та медикаменти, автотранспортну та військову техніку, зведення будинків і 
споруд оборонного характеру, товари для експорту в порядку виконання між
державних зобов’язань України, товари для реалізації державних цільових 
програм, частково або цілком фінансованих за рахунок бюджетних коштів 
тощо. До останнього часу нормативну-правову базу здійснення державних 
закупівель на Україні складав Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і 
послуг за державні кошти» (2000 р.) [1]. Однак цей закон мав численні методо
логічні помилки, серед яких основною було надання надмірних повноважень 
органу громадського контролю -  Тендерній палаті України. Остання на практиці 
використовувала їх для нав’язування державним замовникам платних послуг 
мережі консалтингових структур, пов’язаних між собою засновницькими і 
родинними зв’язками, що створювало значні перешкоди в цій сфері, призводило 
до дестабілізації виробничого процесу державних підприємств і збільшувало 
ймовірність зриву виконання цільових програм.

Численні негативні явища в сфері державних закупівель, неконструкгивність 
деяких положень означеного закону призвели до прийняття відповідного акту, 
на підставі якого він втратив чинність. З метою налагодження відповідного 
механізму державних закупівель 01.07.2010 р. Верховною Радою був прийнятий 
Закон України «Про здійснення державних закупівель» [2]. Позитивними моме
нтами нового нормативно-правового акту стали:
-  надання ключових повноважень у сфері регулювання держзакупівель Міні

стерству економічного розвитку та інфраструктури України, а контролюючих 
функцій -  Контрольно-ревізійному управлінню, Рахунковій палаті, Держказ-
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начейству, Антимонопольному комітету і Державній службі статистики 
України;

-  поширення сфери дії закону як на органи виконавчої влади й місцевого 
самоврядування, так і на комунальні, державні підприємства, а також гос
подарські товариства, із часткою держави понад 50%;

-  збільшення закупівельного порогу до 100 тис. грн для товарів і послуг і 
300 тис. -  для робіт;

-  зниження обов’язкової кількості учасників відкритих торгів із трьох до двох;
-  обов’язковість оприлюднення усього комплекту документів про державні 

закупівлі на спеціальному сайті Міністерства економіки;
-  надання можливості представникам ЗМІ бути присутніми під час прове

дення процедур розкриття тендерних пропозицій тощо.
Недосконалою видається норма закону 2010 р. про створення органом

оскарження -  Антимонопольним комітетом України -  адміністративної колегії 
з розгляду скарг про порушення законодавства в сфері державних закупівель 
у складі трьох державних уповноважених. Названа колегія не включає незале
жних фахівців, які не є державними службовцями, що, на наше переконання, 
значно підвищило б прозорість прийнятих рішень. Однак, недивлячись на певні 
недоліки названого нормативно-правового акту, в цілому його прийняття можна 
вважати позитивним кроком на шляху відкритості та врегульованості механізму 
державних закупівель в Україні. Недосконалість норм закону підтверджується 
наявністю порушень вимог законодавства щодо закупівлі товарів, робіт і послуг 
за державні кошти, що стало традицією вітчизняної економіки. Так, наприклад, 
в ході проведення кожного п’ятого контрольного заходу Рахунковою палатою 
України у 2010 р. були виявлені порушення загальним обсягом у  850 млн грн, 
або 5,3% від загальної суми всіх виявлених бюджетних правопорушень [3, с. 35].

Вирішальним параметром формування державних закупівель в Україні є 
обмежений характер обсягів бюджетних асигнувань, що не дозволяє забезпе
чити прийнятну ефективність державного замовлення. Саме тому ці механізми 
доцільніше використовувати в системі індикативного планування, адже державні 
закупівлі є типовим прикладом узгодження інтересів в умовах ринкового мак- 
ропланування, контрактної системи і внугріфірмового планування. Так, наприклад, 
у 2004 р. із 307 державних програм передбачалося фінансувати 152, в тому 
числі 114 виключно за рахунок державного бюджету, а у 2005 р. фінансувалося 
177 програм [4, с. 134]. У 2011 р. передбачалося фінансування державним 
бюджетом 894 програм, з яких у плановому обсязі здійснено видатки за 331 
програмою на суму 132 млрд 662,5 млн грн, або 44,8% від планового обсягу. 
У цьому ж році за 492 програмами видатки здійснено в сумі, що на 6 млрд 
773,9 млн грн менші передбачених планом, тоді як не розпочато використання 
коштів за 51 програмою на суму 508,8 млн грн [5].

Наведені статистичні дані засвідчують невиправдану, на нашу думку, 
тенденцію, що відповідає вітчизняним реаліям -  фактичне недофінансування 
запланованих державних заходів. Останнє підтверджує неможливість здійснення 
державою реалістичних прогнозів і планів щодо використання власних коштів 
і, в свою чергу, посилює негативні явища, знижує ефективність системи прогно
зування, планування і програмування економічного і соціального розвитку в
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цілому. Згідно зі звітом Світового банку та Європейського Союзу про ефектив
ність управління державними фінансами, підготовленому у 2012 р., вітчизняні 
органи державної влади не проводять ефективного довгострокового бюджетного 
планування та державні видатки залишаються закритими для зовнішнього 
контролю, що стає на заваді іноземним інвестиціям [6].

Величезною проблемою залишається й те, що заплановані грошові ресурси 
не відповідають потребам підприємницького сектору та часто пов’язані із 
певними махінаціями та корумпованістю їх розподілу. Наслідки прояву коруп- 
ційних дій у сфері державних закупівель є такими:
-  значні фінансові втрати державних коштів у зв’язку із завищеними закупіве

льними цінами, в які закладені так звані додаткові витрати для виграшу в 
тендері;

-  якісні втрати, які виникають в ситуації, якщо розпорядники державних 
коштів здійснюють закупівлю конкурентно неспроможного, менш якісного 
товару (послуги чи роботи), оскільки при змові сторін для отримання неп
равомірної вигоди питання критерію щодо якості товару обговорюється рідко;

-  втрата довіри громадян до держави, що також є однією з причин подаль
шого зростання рівня корупції;

-  втрата іміджу Україною, оскільки ринок державних закупівель стає все 
менш привабливим для іноземних постачальників, у зв’язку з наявними 
прямими преференціями для вітчизняних виробників, закріпленими на 
законодавчому рівні, а також зважаючи на високий рівень корупції у цій 
сфері [7, с. 330].
Загальною проблемою в сфері закупівель залишається нецільове викорис

тання бюджетних коштів. Так, наприклад, у 2008 р. обсяг виділених державою 
коштів на держзакупівлі складав близько 50 млрд грн, тобто приблизно третину 
видаткової частини бюджету. Однак, за оцінками експертів, близько 10% цих 
коштів витрачалися нецільовим чином і були пов’язані з корупційними схемами 
[8]. За даними Державної служби статистики України, у 2011 р. загальна 
сума коштів (фактичні видатки) у звітному періоді за укладеними договорами 
для закупівлі товарів, робіт і послуг становили 135,885 млрд грн [9] Як бачимо, 
обсяг коштів, призначених для державних закупівель зріс майже у 3 рази. 
Якщо ж  припустити, що рівень корупційності у цій сфері не змінився, обсяг 
коштів, використаних за нецільовим призначення зріс з 0,5 до 1,3 5 млрд грн.

Крім того, проблемою залишається високий ризик у сфері державних заку
півель в Україні, що підтверджують й дослідження Світового банку [10].

Неможливість виявлення позитивного потенціалу даного засобу впливу 
на підприємницьку активність також пов’язана із нестабільною економічною 
ситуацією в посткризових умовах. У зв’язку з цим, довгострокові контрактні 
зобов’язання з постачання товарів супроводжуються значними ризиками, які 
мультиплікативно посилюються наявною репутацією держави як ненадійного 
і неплатоспроможного замовника, у якого всі витрати по невиконанню нею 
своїх зобов’язань перекладаються на постачальника.

Наявні проблеми в сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг в 
Україні актуалізують необхідність здійснення нагальних заходів, спрямованих 
на оптимізацію механізму державних закупівель з метою підтримки розвитку 
підприємництва.
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В сучасних умовах на Україні необхідним є визначення пріоритетних сфер 
розвитку підприємницької активності з врахуванням нагальності відродження 
саме великого бізнесу і підвищення його конкурентоспроможності. У такому 
контексті доцільним буде створення довгострокової програми під тримки вели
кого вітчизняного підприємництва, в тому числі, з метою посилення ролі внут
рішнього ринку та перетворення великих вітчизняних підприємств на транс
національні корпорації, з метою вибуцови на їх основі конкурентних схем вироб
ництва і збуту продукції як на національному, так і на закордонних ринках. 
Однак, для стимулювання вітчизняного попшу пріоритетним має бути внутрі
шній ринок.

Висновки
При організації та проведенні державних закупівель для узгодження інтересів 

державита підприємницького сектору можна використовувати наступні важелі:
-  проведення попередніх тендерів, де суб’єкти пропонують плани зі створення 

об’єктів соціальної інфраструктури з виробництва чи постачаній товарів 
і послуг із зазначенням їхньої вартості при різних обсягах з метою визначення 
діапазонів припустимих значень цільових індикаторів програми. Останнє 
дасть можливість державі визначити декілька оптимальних варіантів у 
залежності від обсягів фінансування, на основі пропозицій підприємств, 
виходячи з мінімізації вартості при заданому рівні якості товарів та послуг;

-  організація законодавчим органом попереднього відбору фінансованих 
програм із конкретними обсягами фінансування та визначення стосовно 
даного обсягу фінансування конкретних параметрів державних закупівель 
(обсягів, цін, термінів, постачальників) і оголошення результатів тендерів;

-  надання всім учасникам минулих тендерів можливості поліпшити характе
ристики пропозицій і направити їх у тендерні комісії (не виключається і 
вступ у боротьбу нових учасників, здатних підвищити конкуренцію і полег
шити для держави умови держзакупівель);

-  організація органами державного управління повторної процедури відбору 
держзамовлень і програм із запропонованих пропозицій, остаточне визна
чення плану держзакупівель та затвердження його і обсягу асигнувань 
на законодавчому рівні;

-  підвищення якості документального забезпечення процедур як відкритих, 
так і інших видів торгів шляхом підвищення кваліфікації службовців, залу
чення кваліфікованих спеціалістів для підготовки документації, посилення 
контролю за комісіями з метою прозорості визначення переможців торгів;

-  законодавче встановлення частки незалежних фахівців у складі комісії з 
питань розгляду скарг і моніторингу державних закупівель, кількість яких 
повинна бути або рівною, або перевищувати кількість представлених 
державних службовців;

-  закріплення на законодавчому рівні способу обрання незалежних фахівців 
на основі виключення їхньої зацікавленості в результатах проведення 
держзакупівель;
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-  врегулювання на законодавчому рівні питання багаторічності контрактів, 
оскільки за бюджетним законодавством усі бюджетні призначення втрачають 
силу наприкінці року, шляхом внесення змін до бюджетного законодавства;

-  створення спеціалізованих громадських організацій та установ, основними 
функціями яких стали: контроль за відкритістю процедур проведення та 
консультативно-інформаційне обслуговування учасників державних 
закупівель.
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