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II. Етап зовнішньої (повної) конвертованості, який передбачає 
можливість вільного перекладу і конвертації коштів в даній валюті на 
рахунки іноземців. 

Перехід до зовнішньої конвертації національної валюти безпосередньо 
залежить від того, наскільки "жорсткими" стануть гроші у внутрішньому 
грошовому обігу. 

 

Ролдугіна Я. О. 

Науковий керівник: Петришина Н. В., к.е.н., доц.  

 

СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ  

СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ  ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ 

Інтеграційні процеси України до Європи потребують значних зусиль та 
змін у політиці та економіці. Вирішення цих проблем залежить від системних 
реформ влади та реальної боротьби з корупцією на найвищому рівні. 

Дефіцитний бюджет України диктує свої вимоги: необхідно 
удосконалити систему управління державними закупівлями для ефективного 
використання бюджетних коштів, розширити можливості учасників і 
забезпечити прозорість розміщення замовлень, розвивати сумлінну 
конкуренцію й запобігати корупції . 

Окремі аспекти питань державних закупівель та аналізу відповідності 
європейським стандартам знайшли своє відображення у працях таких 
науковців як: В. Міняйло, О. Підмогильного, Е. Постнікова, Л. Пісмаченко. 
Сучасний стан політико-економічної системи України, спонукає до нових 
досліджень, реформування системи державних закупівель.  

Дослідження сучасного стану та окремих напрямків реформування 
системи державних закупівель, їх відповідності стандартам Європейського 
Союзу. 

Головна мета функціонування системи державних закупівель 
визначається необхідністю забезпечення ефективного використання 
бюджетних коштів при розвитку конкуренції, прозорості та відкритості 
організації процесу закупівель. В Україні специфіка держзакупівель полягає 
в тому, що при їх здійсненні однією зі сторін є представник державних 
інтересів [1, 50]. 

Серед ключових заходів реформування системи державних закупівель 
варто виокремити такі: спрощення тендерної процедури, залучення 
реального бізнесу до участі в державних закупівлях, надання громадськості 
повного доступу до всіх проведених закупівель для аналізу та контролю, 
гармонізація українського законодавства з найкращими європейськими 
практиками.  
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Загалом, запланований розвиток системи державних закупівель можна 
розділити на кілька етапів. На першому етапі до 2016 року заплановано 
наблизитися до стандартів ЄС і GPA (Agreement on Government Procurement):  
спростити порядок подачі документів, котрі надає учасник закупівель 
(документи має надавати тільки переможець);підвищити пороги 
держзакупівель відповідно до рівня інфляції, запустити електронні 
процедури для деяких груп закупівель, за рахунок побудови сучасної 
інфраструктури на основі чинного державного веб-порталу. На другому етапі 
до 2017 року заплановано:  розповсюдити електронні закупівлі на всі 
закупівлі, забезпечити зручний публічний доступ до інформації про 
держзакупівлі, підвищити рівень професіоналізації державних замовників.  

Протягом 2015-2022 років український Уряд має імплементувати у 
вітчизняне законодавство положення Директив ЄС, котрі є необхідними для 
інтеграційних процесів. Створення електронної системи аукціонів ProZorro – 
перший крок до удосконалення системи державних закупівель та боротьби з 
корупцією у цій галузі. Від початку роботи системи з лютого 2015 року до 
вересня 2015 року було проведено майже 8,5 тис тендерів на суму понад 1,7 
млрд грн. Середня економія на торгах склала 17-19% при планованих 10%. 
Загалом, від початку роботи по вересень 2015 року зекономлено понад 186 
млн. грн.[2]. Кількість замовників, що працюють в системі ProZorro на 
вересень 2015 складає 592, найбільш активні: Міністерство інфраструктури, 
Міністерство палива та енергетики, Міністерство оборони, Міністерство 
освіти і науки, Київська міська державна адміністрація та інші.  

Отже, сучасний стан функціонування системи державних закупівель 
попри недосконалість, має позитивні зрушення у реформуванні системи у 
відповідності до європейських стандартів. Проте єдиного комплексного 
рішення про адаптування системи не існує, оскільки кожна держава має свої 
особливості. Безперечно, модернізація системи державних закупівель є 
чудовим показником, який гарантує скороченню випадків корупції при 
укладенні державних контрактів шляхом посилення цілісності та підзвітності 
з боку українських органів державної влади тощо. Залишається відкритим 
питання про зміни та модернізацію системи: через який проміжок часу 
почались би якісні перетворення, якби не інтеграційні процеси та почалися б 
вони взагалі? 
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