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Процес державних закупівель в Україні:  
проблеми та рекомендації щодо їх вирішення 

 
Позиційний  документ Робочої групи 

Громадської ради при Міністерстві економіки України/Інституту 
економічних досліджень та політичних консультацій 

 
 

І. Поточна ситуація у сфері державних закупівель 
 

Сьогодні питання державних закупівель є одним з найбільш гострих 
проблем, яка сьогодні вийшла далеко за межі суто економічної тематики. 
Ситуація у цій сфері залишається невизначеною та конфліктною, причому 
всі учасники процесу державних закупівель відзначають їх неефективність, 
наявність численних зловживань.  

Ринок державних закупівель за своєю ємністю є досить значним - 120 
млрд. грн., і проблеми, що виникають на ньому, позначаються на стані 
інших галузей, на якості державного управління, тощо.   

Основні проблеми стосуються передусім правової та інституційної бази 
системи державних закупівель. Ключовими органами у системі державних 
закупівель відповідно до чинного законодавства є Антимонопольний комітет 
України (уповноважений орган), Міжвідомча комісія з питань державних 
закупівель та Тендерна палата України. Повноваження між ними розподілені 
нечітко. Фактично відбулось розпорошення функцій методологічного 
забезпечення, організації закупівель, моніторингу та контролю не тільки між 
названими органами, але й між Державним казначейством, Рахунковою 
палатою та рядом інших. 

Великі сумніви викликає статус та функції Тендерної палати як 
громадської організації, яка не входить до системи органів державної влади, 
але має досить суттєві повноваження у сфері закупівель. Парадоксальним 
для світової практики організації державних закупівель є надання типово 
державних функцій неурядовій організації, яка не будучи підзвітною та 
підконтрольною жодному органу державної влади, фактично отримала 
право обмежувати та призупиняти процес закупівель, наприклад, шляхом 
обмеження участі в тендері будь-якому учаснику, блокування рішень 
уповноваженого органу, тощо. При цьому вона не несе ніякої 
відповідальності за свої дії, і у цьому сенсі є непідконтрольною.  

До того ж, існує велика кількість неврегульованих процедурних 
питань. Наприклад, обов'язковим є ведення реєстру учасників процедур 
закупівель Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель та 
тематичного каталогу учасників процедур закупівель Тендерною палатою 
України; не прописано чітко механізм міжвідомчої кооперації; недосконалою 
є процедура подачі та розгляду скарг з приводу порушень у системі 
державних закупівель; не вирішено питання із сплатою учасниками за 
державні послуги, що надаються в процесі організації державних 
закупівель; не передбачена відповідальність за корупційні дії та порушення 
вимог законодавства з боку зазначених органів; не створену єдину 
інформаційну систему для організації тендерів та оприлюднення інформації 
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по них, зокрема мова йде про електронну систему державних закупівель 
тощо. 

Ще одне питання, яке потребує розв'язання, - питання закупівель, які 
здійснюються державними підприємствами. Як свідчить міжнародна 
практика, зокрема досвід ЄС, дія законодавства про державні закупівлі 
поширюється виключно на ті підприємства, які надають суспільно важливі 
послуги (транспорт, водопостачання, телекомунікації, енергетика). 

У цілому, сьогодні у сфері державних закупівель чітко проглядаються 
дві групи проблем, а саме: внутрішні проблеми, які пов’язані з організацією 
власне закупівель, та, так би мовити, зовнішні проблеми, які лежать поза 
межами системи (Таблиця 1). У сукупності ці проблеми знижують 
ефективність процесу державних закупівель. 

 
Таблиця 1 

Проблеми у сфері державних закупівель в Україні 
 

Внутрішні недоліки  Зовнішні проблеми  

 
• Системні недоліки самого процесу  

державних закупівель: 
1) Розпорошення управлінських 

повноважень і відповідальності між 
різними владними структурами, що 
об’єктивно утруднює ефективність 
здійснення процесу закупівель в 
цілому; 

2) Надмірні (перш з все, контрольні) 
повноваження, надані Тендерній 
палаті України, яка є неурядовою 
організацією; 

3) Недосконала процедура проведення 
державних закупівель у вигляді 
тендеру, яка призводить до 
неефективного витрачання 
державних коштів; 

4) Негнучкість системи закупівель 
(зайва регламентованість)  

5) Тривалі терміни організації та 
проведення закупівель  

6) Досить високі витрати участі в 
закупівлях (які фактично 
закладаються у цінову пропозицію 
учасників)  

7) Необґрунтовані кваліфікаційні 
вимоги до учасників закупівель 

8) Відсутність відповідальності з боку 
посадових осіб за порушення 
порядку та процедури  

9) Недостатня прозорість державних 
закупівель для суспільства. 

 

 
• Порушення умов конкуренції під 

час торгів: 
 

1) Необґрунтоване завищення ціни на 
товари та послуги з боку учасників 
торгів; 

2) Проблема участі в тендерах 
афілійованих структур; 

3) Змова учасників щодо навмисного 
завищення ціни у тендері з 
процедурою редукціону; 

4) Подача недостовірної інформації про 
учасників закупівель 

5) Зловживання службовим становищем 
при застосуванні тендерів з одним 
постачальником або з обмеженням 
кількості учасників. 

 
• Зловживання до або після 

закупівель: 
 

1) Нецільове використання коштів при 
проведенні безпосередньо самих 
державних закупівель; 

2) Необґрунтована оцінка потреб в 
державних закупівлях. 
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Перелік цих проблем свідчить про необхідність комплексного підходу 
до реформування системи державних закупівель, передовсім, шляхом 
внесення відповідних змін до законодавства та нормативних актів, які 
визначають засади функціонування цієї системи.  

 

ІІ. Розвиток системи державних закупівель в Україні (регуляторна 
основа): 

• Закон “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” 

2000 - 2004 р. (Схема 1.) 

З метою приведення системи державних закупівель до міжнародних 
стандартів в 2000 році Верховною Радою був прийнятий Закон “Про 
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”. Відповідно до цього 
Закону організаційні та методологічні функції в сфері державних закупівель 
були покладені на виконавчу владу, а саме, на Міністерство економіки 
України, у структурі якого було створено Департамент з питань координації 
державних закупівель. Контроль за виконанням державних закупівель 
здійснювали Рахункова палата з боку Парламенту та КРУ (Кабмін) й 
Державне казначейство (Мінфін) з боку виконавчої влади. 

• Поправки до Закону від 16 грудня 2005 р. (Схема 2.) 

Після прийняття поправок у грудні 2005 р. в системі державних 
закупівель фактично відбулось розпорошення повноважень, функцій та 
відповідальності між різними державними органами, а також в системі 
держзакупівель з’явився новий орган - неприбуткова спілка громадських 
організацій Тендерна палата України (далі – ТПУ), яка під приводом 
необхідності підвищення прозорості процесу державних закупівель 
(існування цієї проблеми є більш, ніж очевидним) отримала значні 
повноваження у цій сфері.  

Згідно з новою редакцією закону, уповноваженим органом з питань 
державних закупівель став Антимонопольний комітет України, на який, 
окрім контролю за станом економічної конкуренції, було покладено ряд 
невластивих для нього організаційних функцій, зокрема щодо надання 
дозволів на процедуру торгів з обмеженою участю і закупівлі в одного 
учасника, здійснення контролю в системі закупівель, ведення реєстру 
учасників, написання звітів про торги тощо. Контроль за процесом 
державних закупівель був покладений на колегіальний орган – Спеціальну 
контрольну комісію при Рахунковій палаті України (далі – Комісія). До 
складу Комісії мали входити: 

- по одному представнику від Рахункової палати України, КРУ та 
Державного казначейства; 

- три представники від Верховної Ради; 

- три представники від ТПУ. 

Інформаційна, методична та частково контрольна функція були 
фактично закріплені за ТПУ, причому без рішення останньої не могло 
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вирішуватись жодне питання щодо контролю за процедурою державних 
закупівель. 

Також після внесення поправок, сфера дії Закону була поширена на 
грошові потоки державних підприємств, у яких державна частка перевищує 
50%. 

• Поправки до Закону від 1 грудня 2006 р. (Схема 3.) 

1 грудня 2006 року Верховна Рада прийняла наступні поправки до 
Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”. 
Після подолання Президентського вето з березня 2007 року ці зміни набули 
чинності. 

Згідно з ними, ще більше розширилась сфера дії закону, оскільки крім 
безпосередньо державних підприємств до сфери тендерної процедури 
потрапили закупівлі дочірніх підприємств державних компаній, а також 
підприємства у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить 
державним підприємствам. 

Також була збільшена мінімальна кількість учасників тендерної 
процедури з двох до трьох і зменшена мінімальна вартість закупівель, які 
можуть здійснюватись без застосування тендерної процедури (для товарів – 
з 30 до 20 тис. грн.), що ускладнило процедуру закупівель для невеликих 
за розмірами розпорядників бюджетних коштів та державним 
підприємствам. 

Статус державних органів з регулювання державних закупівель 
фактично не змінився, за винятком Комісії, яка змінила назву на Міжвідомчу 
комісію з питань державних закупівель при Рахунковій палаті України. В 
склад Комісії включені представники АМКУ та Мінекономіки. 

• Поправки до Закону від 19 червня  2007 р., які не набрали чинності 
(Схема 4.)  

19 червня 2006 р. Верховна Рада ухвалила нові зміни до закону з 
метою полегшення процедури державних закупівель, але ці зміни не набули 
чинності внаслідок політичної кризи в країні. 

Цими змінами зокрема передбачалось наступне: 

1) ліквідовано каталог учасників, який вела Тендерна палата України. 
До цього часу без реєстрації у каталозі учасник не міг бути допущений до 
подачі заявки на участь в торгах; 

2) сфера дії закону буде поширюватись на розпорядників державних 
коштів та державні підприємства, де держава має більше 50% в 
акціонерному капіталі лише в частині бюджетних коштів, тобто закупівлі за 
власні кошти державні підприємства будуть здійснювати поза тендерними 
процедурами; 

3) до числа учасників включені фізичні особи – суб’єкти 
підприємницької діяльності; 
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4) зменшена мінімальна кількість тендерних пропозицій на кожну 
окрему частину предмету закупівлі з трьох до двох. Це має сприяти 
спрощенню процедури тендеру для закупівлі спеціальних товарів (робіт, 
послуг) без рішення Комісії. 

5) окремо виділені кошти Державного бюджету України, бюджету АРК і 
місцевих бюджетів, як джерела фінансування закупівель; 

6) збільшена мінімальна вартість предмета закупівлі для державних 
підприємств з 50 тис. грн. (для робіт – 400 тис. грн.) до 100 тис. грн. (для 
робіт – 600 тис. грн.); 

7) змінено склад Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель: 
зменшена кількість представників Верховної Ради та Тендерної палати з 
трьох до двох представників від кожної, замість них до складу Комісії 
введені представники Мінфіну та ДПА. Таким чином, при голосуванні 
більшість тепер належить органам виконавчої влади. До того ж 
персональний склад Комісії тепер має бути затверджений Кабміном; 

8) включена окрема стаття щодо умов захисту громадських 
організацій інвалідів; 

9) обмежена монополія Тендерної палати на розміщення інформації по 
тендерах та у сфері розробки методичних документації для проведення 
торгів. Тепер така інформація щодо тендерів може розміщуватись “у 
державній або інших інформаційних системах у мережі Інтернет, які 
відповідають вимогам цього Закону”; 

10) розміщення тендерної інформації стало безкоштовним; 

11) тепер Тендерна палата не може заблокувати виконання умов 
тендерного договору через позовну заяву. На час провадження позову 
Тендерної палати до суду платежі по договору мають бути здійснені. 

 

ІІІ. Міжнародні принципи державних закупівель 

Державні закупівлі – це закупівлі товарів та послуг урядом та 
державними підприємствами (які постачають суспільно важливі послуги: 
транспорт, водопостачання, зв'язок, енергетика). Вони включають в себе 
ряд процесів: оцінка потреб - організація вибору постачальника - кінцева 
сплата.  

В цілому до здійснення державних закупівель застосовуються звичайні 
міжнародні принципи, якими керуються ЄС, СОТ та інші міжнародні 
організації. Державні закупівлі у світі все більше розглядаються як 
центральний інструмент забезпечення ефективного та некорумпованого 
управління державними коштами.  

У цьому контексті до системи організації та функціонування системи 
державних закупівель висувається вимога «доброчесності» (integrity). Її 
зміст полягає в тому, що країни повинні докладати всіх необхідних зусиль 
для того, щоб: 

 процедури державних закупівель були прозорими та 
передбачати справедливе і рівне ставлення до всіх учасників; 
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 державні кошти, пов'язані з державними закупівлями, 
використовувались відповідно до цільового призначення та 
найбільш ефективно; 

 рівень професійної підготовки та поведінка посадовців, які 
задіяні у сфері державних закупівель, відповідали виключно 
цілям їх (закупівель) організації; 

 система закупівель повинна  були здатною реагувати на 
виклики, пов'язані з тими чи іншими рішеннями з приводу 
закупівель, гарантувати підзвітність та передбачати можливість 
громадського контролю. 

Таким чином, відкритість, доступність інформації, недискримінація 
постачальників незалежно від їх статусу та форми власності і здійснення 
закупівель на конкурсній основі із забезпеченням прозорості на кожній 
стадії торгів (тендерів) є визначальними міжнародним принципами 
організації та функціонування системи державних закупівель.  

Їх втілення полегшилося із розвитком інформаційно-комунікативних 
технологій, що надає реальні можливості для мінімізації державних і 
муніципальних видатків та попередження корупції. Конкретні норми 
національних законів, що передбачають забезпечення окреслених 
принципів, різняться, але їх розуміння однакове. 

Конкуренція означає, що контракти на поставки державі надаються 
шляхом порівняння пропозицій від певної кількості постачальників для 
визначення того, хто може запропонувати найбільш сприятливі умови. 

Принцип публічності доповнює принцип конкуренції, оскільки він 
забезпечує те, що постачальники можуть вільно отримати інформацію про 
контракти та запропонувати свої товари і послуги.  

Поняття прозорості передбачає те, що процедури закупівель повинні 
характеризуватися ясними правилами, і те, що ці правила дотримуються. 
Режим прозорості означає, що 

 всі учасники та потенційні учасники повинні бути обізнаними 
про правила та процедури для подання заявок; 

 вибір посадовців для досягнення мети закупівлі повинен бути 
структурований та підпадати під формальні правила; 

 відповідність правилам аплікації повинна бути верифікованою; 
 повинні існувати механізми для контролю рішень на предмет 
відповідності правовим нормам. 

Таким чином, міжнародні правила стосуються тільки окремих аспектів 
діяльності із закупівель, а у кожній країні свій досвід імплементації 
загальних принципів. Навіть побіжний аналіз досвіду окремих країн дає 
можливість досить чітко назвати складові “ідеальної” системи державних 
закупівель. 

  
Таблиця 2 

Зразковий досвід державних закупівель 
Базові вимоги до учасників (кваліфікація) 
Будь-які фірми - вітчизняні чи іноземні - можуть брати участь у тендерному процесі за 
винятком, якщо вони виключені законодавством: 

 якщо проти них порушено справу про корупцію або визнано винними у суді 
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 існує заборона на комерційні відносини з країною, звідки походить компанія-
учасник торгів 

 дотримання санкцій Ради Безпеки ООН 
Вимоги до реєстрації учасників  

 Доступні для всіх охочих умови для реєстрації учасників тендеру.  
Система реєстрації не повинна становити бар'єр для участі або дискримінувати. 
Реєстрація не замінює вимоги до забезпечення публічності у ЗМІ. Реєстрація повинна 
залишатися відкритою під час процедури тендеру. 

Публічність 
 Повинна бути забезпечена через оприлюднення у загальнонаціональному виданні 
або розміщення інформації на спеціальному веб-сайті, до яких є вільний доступ 

Попередня кваліфікація 
 Всі, хто пройшов попередню кваліфікацію, повинні бути запрошені до участі у 
тендері (за винятком окремих випадків) 

 Критерії повинні бути чітко визначені, типу «відповідає вимогам/не відповідає» 
Власне процес закупівель 

 У середньому принаймні 21 день між оголошенням та подачею документів. 
Встановлення коротких строків є бар'єром для конкуренції 

 Можливість прийому заявок електронною поштою, якщо вони відповідають вимогам 
 Заявки повинні бути у відкритому доступі 
 За винятком заявок, які надійшли з порушенням термінів і які потрібно залишати 
закритими, усі інші підлягають детальному розгляду перед тим, як відмовитись від 
них згідно з критеріями 

 Преференції (наприклад, критерії прийняття рішення про участь) повинні бути 
визначені у чисельному виразі. Вони повинні мати адекватне економічне 
обґрунтування та не повинні бути настільки великими, щоб заважати конкуренції 

 Критерії оцінки мають бути обчислюваними та відомими до подачі документів 
 Такий критерій, як «такий, що найбільше відповідає інтересам держави», не може 
застосовуватися. Обчислюваним критеріям надається перевага за винятком 
випадків, коли технічні характеристики оцінюються разом з ціною або 
консультаційних послуг, де можливе використання ранжування. 

 Інформація може бути розкрита всім зацікавленим особам після того, як завершено 
процес оцінки. Однак потрібно дотримуватися законодавства про комерційну 
таємницю. 

 Домовленості можливі тільки у виняткових випадках 
 Корегування ціни можливе у контрактах з терміном дії більшим за 1 рік 
 Застосування двох конвертів можливе, коли конверти з ціною подаються після того, 
як зроблено вибір на основі технічних критеріїв та про нього повідомлено 
учасникам, або коли вони зберігаються окремо. 
 

Вважається, що реалізація таких вимог на практиці забезпечує 
ефективну організацію системи державних закупівель. 

 

ІV. Оптимальна система державних закупівель для України: 
пропозиції щодо вдосконалення засад державних закупівель 

(Схема 5) 

1. Державні закупівлі мають бути виключно функцією держави.  

Вони мають бути організовані у спосіб, який забезпечує максимально 
ефективне витрачання бюджетних коштів шляхом закупівлі найбільш 
якісних товарів, робіт і послуг для державного сектору економіки за 
мінімально можливими цінами (оптимальне співвідношення “ціна-якість” 
товару або послуги). 
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2. Дія закону має поширюватись виключно на кошти бюджетів всіх рівнів, 
які витрачаються розпорядниками бюджетних коштів (у тому числі і 
державними підприємствами виключно в частині бюджетних коштів), та 
закупівлі тих державних підприємств, що випускають продукцію 
(надають послуги), яка має суспільно важливе значення 
(водопостачання, транспорт тощо); 

3. Управління процесом державних закупівель має бути покладено на 
органи виконавчої влади.  

На нашу думку, доцільно вивчити питання про створення окремого 
центрального органу виконавчої влади, який буде займатися питаннями 
державних закупівель – Агентства з питань державних закупівель (далі – 
Агентство), який буде прямо підпорядкований Кабінету Міністрів України. 

4. Такий орган - Агентство – мав би виконувати такі функції: 

1) Методологічну: затверджувати тендерну документацію, правила та 
умови тендерних процедур, створювати та підтримувати єдиний веб-
сайт, на якому буде розміщена вся інформація з приводу процедури 
державних закупівель, результатів торгів тощо. 

2) Організаційну: безпосередньо організовувати тендери, зокрема 
шляхом створення системи електронних торгів в рамках реалізації 
проекту “e-government”; 

3) Моніторингу: збір та накопичення інформації щодо результатів 
проведених торгів, офіційне оприлюднення їх результатів у 
друкованому виданні та на відповідному сайті; 

Усі критерії вибору та прийняття рішень повинні бути чітко прописані у 
законі для того, щоб мінімізувати вплив суб'єктивних чинників, зокрема 
людського фактору. 

5. Зовнішній контроль за процесом державних закупівель має 
здійснюватися Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України в 
рамках їх повноважень. 

6. Зовнішній аудит державних закупівель мають здійснювати наступні 
організації: КРУ (КМУ), Рахункова палата (ВРУ), Державне казначейство 
(Мінфін), АМКУ (питання захисту конкуренції). 

7. Арбітраж і вирішення спірних питань в процесі державних закупівель 
має вирішувати координаційний орган державної влади – Міжвідомча 
комісія з питань державних закупівель, склад якої має бути сформований 
відповідно до останніх змін до чинного закону від 19 червня 2007 р. 
Останньою інстанцією вирішення спірних питань є суд. 

8. Громадський контроль за здійсненням державних закупівель має 
здійснюватися через присутність в складі тендерних комітетів 
незалежних представників, які можуть бути як державними службовцями 
(з відомств, не пов'язаних з тими, що здійснюють закупівлі), так і 
представниками громадських організацій. 
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9. Прозорість державних закупівель має забезпечуватись шляхом вільного 
і безоплатного доступу до інформації по заявкам на участь в торгах, 
безпосередньо торгів та по результатах проведених торгів, яка офіційно 
оприлюднюється Агентством на сайті та у власному друкованому виданні. 

10. Відповідальність учасників процесу державних закупівель 
регламентується чинним законодавством щодо державної служби, норми 
якого мають безумовно виконуватись. 

 

V. Ключові елементи системи державних закупівель – пропозиції 
для обговорення. 
 

 Зміст Пропозиція Коментар 

 Орган державної 
влади, який 
забезпечує 
організацію і 
оперативний 
контроль за 
процесом державних 
закупівель 

Агенція державних закупівель 
при КМУ  

Міжнародний досвід: 

1) Мінекономіки, Мінфін – у 
вигляді окремого департаменту 
в цих міністерствах; 

2) Окремий центральний орган 
виконавчої влади, на який 
покладені дані функції – як 
правило, це Офіс (Агенція) 
державних закупівель (Естонія, 
Польща). 

 Терміни проведення 
закупівель  

21 день (від дати оголошення 
до останнього строку подачі 
документів) + 15 днів (розгляд 
державними органами заявок і 
прийняття рішення) 

 

Міжнародний досвід: 

21 день у середньому + 15 днів 
(ЄС) 

Чіткий регламент організації та 
проведення тендерної 
процедури з встановленими 
граничними термінами на 
кожний етап. За невиконання 
строків проведення тендеру 
його організатори несуть 
відповідальність.   

 Прозорість і простота 
здійснення 
державних 
закупівель 

Створити прозору  
інформаційну систему 
державних закупівель через 
використання Інтернету 

Міжнародний досвід:  

- для оприлюднення всієї 
інформації про майбутні 
тендери та їх учасників, 
законодавства, особливостей 
функціонування системи 
державних закупівель існує 
єдиний сайт відповідального 
виконавчого органу. До того ж, 
усі оголошення друкуються у 
виданні із загальнодержавним 
розповсюдженням; 
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- для полегшення проведення 
торгів створюється електронна 
торгівельна система, яка діє за 
принципом заявок; 

- результати тендерів 
публікуються в системі, на сайті 
виконавчого органу, і на сайтах 
учасників і замовників торгів, а 
також у друкованому виданні із 
загальнодержавним 
розповсюдженням. 

 Мінімальна вартість 
предмету закупівлі 

50 тис. грн. (зараз 20 тис. грн.) 
– для товарів і послуг; 

100 тис. грн. (зараз 50 тис. 
грн.) – для робіт 

Інша пропозиція (В.Геєць) 

200 тис. грн. (зараз 50 тис. 
грн.) - для товарів та послуг 

700 тис. грн. (зараз 200 тис. 
грн.) 

Збільшення вартісної межі, 
після якої необхідно 
застосовувати процедуру 
тендеру, полегшить 
адміністрування процесу 
державних закупівель, за 
рахунок спрощення їх 
процедури для незначних по 
сумі закупівель та для 
невеликих розпорядників 
бюджетних коштів 

 Кількість тендерних 
пропозицій 

3 При підвищенні мінімальної 
вартості предмету закупівлі 
доцільно залишити норму про 
обов’язковість наявності трьох 
тендерних пропозицій  

 Тендерна 
документація  

Тендерна документація 
надається безкоштовно 

Тендерна гарантія може 
вимагатись при великих 
обсягах закупівель (встановити 
мінімальну суму?) 

 Специфічні предмети 
закупівлі 

Окремо прописати процес 
здійснення закупівель 
специфічних товарів і послуг 
(ліки, товари, що виробляються 
на неконкурентному ринку 
тощо) 

Варто чітко прописати 
процедуру державних 
закупівель специфічних 
товарів, який неможливо або 
недоцільно здійснювати за 
загальною процедурою. 

 Державні 
підприємства 

Сфера дії законодавства про 
державні закупівлі має 
поширюватися лише на 
розпорядників бюджетних 
коштів та на бюджетні кошти, 
які виділені державним 
підприємствам для реалізації 
спеціальних інвестиційних 
проектів, а також усі кошти тих 
державних підприємств, що 
випускають продукцію 
(надають послуги), яка має 
суспільно важливе значення 
(водопостачання, транспорт 

Державні підприємства мають 
розпоряджатися власними 
коштами відповідно до стратегії 
свого розвитку та фінансового 
плану. Очікується, що це 
спростить систему державних 
закупівель та надасть більшої 
гнучкості державним 
підприємствам у прийнятті 
рішень. 
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тощо) 

 Мінімальна вартість 
предмета закупівлі 
для державних 
підприємств  

100 тис. грн. (зараз 50 тис. 
грн.) - для товарів та послуг 

600 тис. грн. (зараз 400 тис. 
грн.) 

Зміни до закону від 19.06.07 

За допомогою цієї поправки на 
тендері будуть провадитися 
закупівлі на великі суми, що 
спростить їх процедуру 

 Оприлюднення 
результатів торгів  

Безкоштовне Міжнародний досвід: 

Подання заявки, 
перекваліфікаційна процедура, 
тендерна документація та 
оприлюднення результатів є 
безкоштовними, що знижує 
затрати на проведення тендеру 
і ціну предмету закупівлі. 

 Ціни предмету 
закупівлі 

Можливість корекції ціни 
предмету закупівлі для 
контрактів строком дії більшим 
за 1 рік та при значній зміні 
ринкової ціни. Подача 
обґрунтування обов'язкова в 
паперовій і електронній формі. 

Раптові  зміни ціни на ринку 
або довгостроковий тренд 
зростання ціни на предмет 
закупівлі можуть призвести до 
ситуації, коли за жорстких умов 
контракту, підприємству-
постачальнику невигідно буде 
виконувати ці умови, що може 
спричинити різні події (як-от 
розірвання контракту, 
погіршення якості предмету 
закупівлі тощо), які 
дестабілізують надійні поставки 
державі та призводять до 
зростання її витрат (на 
проведення нових тендерів і 
т.д.) 

Реєстр недобросовісних 
постачальників товарів та 
послуг, яких позбавлено права 
брати участь в закупівлях  

Факт недобросовісності має 
бути доведеним, а тому 
потребує визначення механізму 
його доведення. Наприклад, 
рішення суду, розслідування 
тендерного комітету тощо. 

Міжвідомча комісія з питань 
державних закупівель 

Міжнародний досвід: 

У ряді країн у системі 
державних закупівель існує 
арбітражний орган, який є 
колегіальним, і вирішує спори 
учасників процесу закупівель 
(Словенія, Угорщина); 

 Боротьба з 
порушенням правил 
та процедур, 
невиконанням 
зобов’язань 

Виключити з числа осіб, які 
мають право оскаржувати 
рішення, осіб, які не брали 
участі в торгах 

Зміни до закону від 19.06.07 
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Контролюючі органи 

Рахункова палата 
Вищий орган аудиту, 
підзвітний Парламенту,  

здійснює контроль за відповідністю процесу здійснення 
державних закупівель - положенням законодавства. 

Контрольно-ревізійне управління  
(КРУ) 

при  Кабінеті Міністрів 
здійснює цільовий контроль розпорядників державних 
коштів (у плановому порядку або на конкретне прохання 
уповноважених державних органів), включаючи процес 

проведення закупівель 

Казначейство 
перевіряє на етапі здійснення виплат за укладеними 

договорами наявність усієї обов’язкової інформації в звітах 
з оцінки, а також наявність договору, акту прийнятих 
робіт, узгодження процедури закупівлі в одного учасника і 
торгів з обмеженою участю уповноваженим органом, 

рахунків-фактур тощо 

Департамент з питань координації державних закупівель,  
включає 4 відділи 

Функції: 
• розробка законодавства у сфері державних закупівель та надання пояснень й рекомендацій щодо його 
застосування; 

• участь у плануванні закупівель;  
• узгодження застосування процедури торгів з обмеженою участю і закупівлі в одного учасника; 
• здійснення перевірки щодо застосування процедур державних закупівель; 
• розгляд скарг; 
• заходи протидії проявам корупції; 
• моніторинг функціонування системи; 
• розбудова інституційного потенціалу; 
• нагляд за публікацією інформаційно-аналітичного бюлетеня “Вісник державних закупівель”;  
• складання реєстру  інформаційних систем в мережі Інтернет, які відповідають вимогам ЗДЗ; 
• інші функції: міжнародна співпраця; надання  допомоги вітчизняним товаровиробникам. 

Відділ надання 
консультаційної допомоги 
з питань застосування  
процедур закупівель 

Відділ з питань аналізу та 
міжвідомчої координації 
державних закупівель 

Відділ з розгляду скарг та 
надання юридичної 

допомоги 

Відділ з питань контролю 
у сфері державних 

закупівель 

27 обласних підрозділів Міністерства економіки  
Міністерство економіки Автономної Республіки Крим 

Економічні управління Київської і Севастопольської міських державних 
адміністрацій 

Виконують децентралізовані функції: 
• моніторинг функціонування системи; 
• узгодження застосування процедури торгів з обмеженою участю і закупівлі в одного учасника; 
   [за угодами, вартість яких не перевищує 200,000 євро для товарів і послуг і 4 млн. євро для робіт] 
• здійснення перевірки щодо застосування процедур державних закупівель; 
• розгляд скарг; 
• заходи протидії проявам корупції; 
• надання консультацій та методичних рекомендацій розпорядникам бюджетних коштів. 

 

 

 

Розпорядники бюджетних коштів 

СХЕМА  1. СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Організаційна структура системи державних закупівель в Україні (до поправки від 16 грудня 2005 року) 

Мінекономіки, призначене Уповноваженим органом 
Заступник міністра економіки 
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Error! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

призначає  1 
представника

призначає 1 
представника

призначає 1 
представника 

призначає  трьох 
представників 

Тендерна палата   
Неприбуткова спілка громадських організацій  
• надає дозвіл на застосування процедури торгів з 
обмеженою участю та закупівлі в одного учасника; 

• видає бюлетень з питань державних закупівель; 
• робить висновки за скаргами, пов’язаними із закупівлями;   
• розробляє методичні матеріали для розпорядників 
бюджетних коштів; 

• подає пропозиції щодо вдосконалення законодавства у 
сфері державних закупівель;  

• надає пояснення і рекомендації щодо застосування 
процедур державних закупівель; 

• видає висновки з питань державних закупівель; 
• видає висновки щодо ефективності видатків, здійснених 
розпорядниками бюджетних коштів.

Спеціальна контрольна 
комісія (СКК) 

при Рахунковій палаті 
Функції: 

• видає висновки з питань торгів з 
обмеженою участю та закупівель  в 
одного учасника;  

• розглядає скарги; 
• аналізує проблеми у сфері державних 
закупівель; 

• видає незалежні висновки стосовно 
якості роботи Уповноваженого органу; 

• надає пропозиції Уповноваженому органу  
щодо здійснення ефективного контролю; 

• визначає правові та організаційні заходи 
задля запобігання корупційним діям; 

• сприяє створенню умов для прозорості, 
вдосконалення державної інформаційної 
системи, впровадження сучасних 
механізмів.

призначає 3 
представників 

Державний 
нагляд 

Кабінет 
Міністрів

Уповноважений 
орган з питань 
державних 
закупівель 

Органи 
правопорядку

Міністерство 
аграрної 
політики 

Державний 
комітет 

статистики 

КРУ 

Державне 
казначейство

Рахункова 
палата 

Верховна 
Рада 

здійснює контроль за  

Органи виконавчої влади 
здійснюють нагляд і контроль за державними 

закупівлями у межах своїх повноважень відповідно до 
Конституції і законів Україні   

Антимонопольний комітет 
Функції: 

• надає дозвіл на застосування процедури торгів з 
обмеженою участю і закупівлі в одного учасника  (за 
умов наявності позитивного висновку СКК чи Тендерної 
палати); 

• складає звіти з питань функціонування системи 
державних закупівель; 

• здійснює контроль за застосуванням законодавства у 
сфері державних закупівель; 

• здійснює контроль за розпорядниками бюджетних 
коштів; 

• співпрацює у сфері застосування антикорупційних 
заходів;  

• здійснює контроль за належним застосуванням 
законодавства у сфері економічної конкуренції; 

• відповідає за  міжнародне співробітництво в галузі; 
• надає допомогу і підтримку вітчизняним 
товаровиробникам. 

СХЕМА 2. СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ У 2005 РОЦІ 
 
Організаційна структура системи державних закупівель в Україні (після поправки від 16 грудня 2005 року)
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СХЕМА 3. СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ У 2006 РОЦІ 
 
Організаційна структура системи державних закупівель в Україні (після поправки від 1 грудня 2006 року) 

призначає  1 
представника

призначає 1 
представника

призначає 1 
представника 

призначає  трьох 
представників 

Тендерна палата   
Неприбуткова спілка громадських організацій  
• надає дозвіл на застосування процедури торгів з 
обмеженою участю та закупівлі в одного учасника; 

• видає бюлетень з питань державних закупівель; 
• робить висновки за скаргами, пов’язаними із закупівлями;   
• розробляє методичні матеріали для розпорядників 
бюджетних коштів; 

• подає пропозиції щодо вдосконалення законодавства у 
сфері державних закупівель;  

• надає пояснення і рекомендації щодо застосування 
процедур державних закупівель; 

• видає висновки з питань державних закупівель; 
• видає висновки щодо ефективності видатків, здійснених 
розпорядниками бюджетних коштів.

Міжвідомча комісія з питань 
державних закупівель  
при Рахунковій палаті 

Функції: 
• видає висновки з питань торгів з 
обмеженою участю та закупівель  в 
одного учасника;  

• розглядає скарги; 
• аналізує проблеми у сфері державних 
закупівель; 

• видає незалежні висновки стосовно 
якості роботи Уповноваженого органу; 

• надає пропозиції Уповноваженому органу  
щодо здійснення ефективного контролю; 

• визначає правові та організаційні заходи 
задля запобігання корупційним діям; 

• сприяє створенню умов для прозорості, 
вдосконалення державної інформаційної 
системи, впровадження сучасних 
механізмів. 

• сприяє формуванню прозорого ринку 
державних, в т.ч. шляхом інформування 
громадськості; 

• сприяє захисту підприємств громадських 
організацій інвалідів у сфері державних 
закупівель; 

• має право отримувати інформацію від 
замовника щодо тендеру, визначати 
порядок здійснення закупівлі окремих груп 
товарів та виносити висновки щодо 
замовників; 

призначає 3 
представників 

Державний 
нагляд 

Кабінет 
Міністрів

Уповноважений 
орган з питань 
державних 
закупівель 

Державний 
комітет 

статистики 

КРУ 

Державне 
казначейство

Рахункова 
палата 

Верховна 
Рада 

Антимонопольний комітет 
Функції: 

• складає звіти з питань функціонування системи 
державних закупівель 

• розробляє нормативно-правові акти згідно 
законодавства; 

• здійснює контроль за застосуванням законодавства у 
сфері державних закупівель; 

• здійснює контроль за розпорядниками бюджетних 
коштів; 

• співпрацює у сфері застосування антикорупційних 
заходів;  

• здійснює контроль за належним застосуванням 
законодавства у сфері економічної конкуренції; 

• відповідає за  міжнародне співробітництво в галузі; 
• подає Кабінету Міністрів пропозиції щодо визначення 
генерального замовника; 

 

  
Правоохоронні 

органи 
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призначає  1 
представника

СХЕМА 4. СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ У 2007 РОЦІ 
 
Організаційна структура системи державних закупівель в Україні (після прийняття неопублікованої поправки від 19 червня  2007 року) 

призначає  1 
представника

призначає 1 
представника

призначає 1 
представника 

призначає двох 
представників 

Тендерна палата   
Неприбуткова спілка громадських організацій  
• робить висновки за скаргами, пов’язаними із закупівлями;   
• сприяє розробці методичних матеріалів для розпорядників 
бюджетних коштів; 

• подає пропозиції щодо вдосконалення законодавства у 
сфері державних закупівель;  

• надає пояснення і рекомендації щодо застосування 
процедур державних закупівель; 

• видає висновки з питань державних закупівель; 
• видає висновки щодо ефективності видатків, здійснених 
розпорядниками бюджетних коштів. 

Міжвідомча комісія з питань 
державних закупівель 

(склад затверджується КМУ) 
 

Функції: 
• видає висновки з питань торгів з 
обмеженою участю та закупівель  в 
одного учасника;  

• розглядає скарги; 
• аналізує проблеми у сфері державних 
закупівель; 

• видає незалежні висновки стосовно 
якості роботи Уповноваженого органу; 

• визначає правові та організаційні заходи 
задля запобігання корупційним діям; 

• сприяє створенню умов для прозорості, 
вдосконалення державної інформаційної 
системи, впровадження сучасних 
механізмів. 

призначає 2 
представників 

Державний 
нагляд 

Кабінет 
Міністрів

Уповноважений 
орган з питань 
державних 
закупівель 

Органи 
правопорядку

Державний 
комітет 

статистики 

КРУ 

Державне 
казначейство

Рахункова 
палата 

Верховна 
Рада 

Антимонопольний комітет 
Функції: 

• надає дозвіл на застосування процедури торгів з 
обмеженою участю і закупівлі в одного учасника  (за 
умов наявності позитивного висновку СКК чи Тендерної 
палати); 

• складає звіти з питань функціонування системи 
державних закупівель; 

• здійснює контроль за застосуванням законодавства у 
сфері державних закупівель; 

• здійснює контроль за розпорядниками бюджетних 
коштів; 

• співпрацює у сфері застосування антикорупційних 
заходів;  

• здійснює контроль за належним застосуванням 
законодавства у сфері економічної конкуренції; 

• відповідає за  міжнародне співробітництво в галузі; 
• надає допомогу і підтримку вітчизняним 
товаровиробникам. 

 
Міністерство 
фінансів 

призначає  1 
представника

 
ДПА 
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Зовнішній контроль 
1) Кабінет Міністрів України; 

2) Верховна Рада України 

Рахункова палата 
Вищий орган аудиту, 
підзвітний Парламенту,  

здійснює контроль за відповідністю процесу здійснення 
державних закупівель - положенням законодавства. 

Казначейство 
перевіряє на етапі здійснення виплат за укладеними 

договорами наявність усієї обов’язкової інформації в звітах 
з оцінки, а також наявність договору, акту прийнятих 
робіт, узгодження процедури закупівлі в одного учасника і 
торгів з обмеженою участю уповноваженим органом, 

рахунків-фактур тощо 

 

 

Розпорядники бюджетних коштів 

СХЕМА 5. СХЕМА ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Організаційна структура системи державних закупівель в Україні (пропозиція) 

Кабінет Міністрів України 

Агентство з питань державних закупівель 
Функції: 

1) Методологічну: затверджувати тендерну документацію, правила та умови 
тендерних процедур, створити єдиний веб-сайт на якому буде розміщена вся 
інформація з приводу процедури державних закупівель. 

2) Організаційну: безпосередньо організовувати тендери, зокрема шляхом 
створення системи електронних торгів в рамках проекту “e-government”; 

3) Моніторингу: збір та накопичення інформації по результатам проведених торгів, 
офіційне оприлюднення результатів торгів у друкованому виданні та на сайті
тендерних торгів; 

Зовнішній аудит 

Вирішення спірних питань, які 
виникають в процесі закупівель 

 
Антимонопольний комітет України 

здійснює контроль за належним застосуванням законодавства у 
сфері економічної конкуренції  під час процесу державних закупівель;

Контрольно-ревізійне управління  
(КРУ) 

при Кабінеті Міністрів 
здійснює цільовий контроль розпорядників державних 
коштів (у плановому порядку або на конкретне прохання 
уповноважених державних органів), включаючи процес 

проведення закупівель 
Міжвідомча комісія з питань державних 

закупівель 
при Кабінеті Міністрів 

 
є арбітражним органом, який здійснює розгляд і ухвалює 
рішення щодо спорів з приводу конкретного тендеру. 

Також надає дозвіл на застосування процедури закупівлі у 1 
постачальника та з обмеженою кількістю учасників. 


