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ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
Досліджено сутність та значення публічних закупівель для ефективного розвитку підприємств,
установ та організацій бюджетної сфери. Розглянуто основні принципи публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Визначено основні відмінності в підходах до розуміння сутності принципів у сфері публічних закупівель України та за кордоном. Запропоновано умовно
групувати принципи як організаційні, етичні та результативні. Дано детальну характеристику кожного з них та основних проблем щодо їх дотримання. Встановлено взаємозалежність та підпорядкованість основних принципів. Запропоновано внесення відповідних змін та коригувань у частині доповнення/об’єднання окремих принципів як важливого складника системи публічних закупівель, а також
викладення їх в нових редакціях. Установлено стислість наведених у Законі принципів, що призводить
до неоднозначності розуміння та досить нечіткого трактування. Проаналізовано нормативні документи визначення принципів щодо здійснення публічних закупівель за міжнародними правилами.
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Постановка проблеми. Забезпечення бюджетних підприємств, установ та організацій необхідними товарами, роботами і послугами можливе через
використання публічних закупівель. Публічні закупівлі – сукупність відносин між учасниками та замовниками з приводу прозорого придбання останніми
товарів, робіт послуг відповідно до річного плану і
з дотриманням принципів максимальної економії та
ефективності за умови рівності та добросовісної конкуренції. З метою виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом здійснення публічних закупівель є прозорим, відкритим
та гласним процесом, де забезпечується рівність усіх
учасників. Сфера публічних закупівель регулюється
не тільки національним, а й міжнародним законодавством, саме тому особливої актуальності набуває
питання дотримання принципів під час здійснення
публічних закупівель як у рамках національного, так і
міжнародного правового поля.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ураховуючи зростання актуальності здійснення публічних
закупівель, збільшується сфера досліджень у частині
публічних закупівель. Так, основні аспекти здійснення
публічних закупівель розглядали у своїх працях такі
науковці, як: С. Козлов, О. Критенко, А. Мазаракі,
А. Олефір, М. Остап’юк, В. Пашков, Н. Письменна,
В. Смиричинський, І. Смотрицька, О. Тараненко,
А. Храмкін, О. Шатковський, О. Шевчук, О. Юдіцький
та ін. Утім, важливими залишаються саме принципи
здійснення закупівель, які потребують дослідження та

вдосконалення не тільки на національному рівні, а й
ураховуючи міжнародний досвід.
Формулювання цілей статті. Метою статті є проведення дослідження сутності та повноти реалізації
принципів здійснення публічних закупівель в Україні,
порівняння підходів до їх визначення та нормативного
висвітлення в Україні й світі, а також внесення пропозицій щодо доповнення принципів для підвищення
ефективності закупівельного процесу в країні.
Виклад основного матеріалу. Організація державою системи державних закупівель повинна здійснюватися на основі принципів. За найбільш поширеними
варіаціями принципи – це основи, положення, засади,
правила, норми, вимоги, тобто семантично подібні
поняття, які науковою спільнотою та на законодавчому рівні інтерпретуються у широкому сенсі (основи,
положення, засади) або у вузькому (правила, норми,
вимоги) [1, с. 21].
Принципи в публічних закупівлях слугують важелем державного регулювання через закріплення основних правових вимог до закупівельного процесу.
Принципи є основним базисом, дотримання положень
якого є запорукою ефективного здійснення публічних
закупівель.
Уважаємо за доцільне дати характеристику основних принципів здійснення публічних закупівель,
що визначені в Законі України «Про публічні закупівлі» [2].
1. Добросовісна конкуренція серед учасників
передбачає суперництво між суб'єктами господарю-
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вання (постачальниками, підрядниками) за можливість
реалізувати предмет закупівель замовнику. Добросовісна конкуренція означає відсутність змови замовника
й учасника, що розцінюється як антиконкурентні дії та
є недопустимим у закупівельному процесі.
Світовий досвід свідчить, що найбільш ефективним способом дотримання принципів державних
закупівель є існування конкурентного ринку закупівель [3, с. 9].
2. Максимальна економія, ефективність та пропорційність є одними із ключових принципів. Максимальна економія передбачає бережливе, ощадне витрачання бюджетних коштів, тобто мінімум витрат для
придбання предмету закупівлі. Ефективність означає
досягнення потрібних (найкращих) результатів, тобто
досягнення максимального ефекту. Саме тому під час
установлення технічних вимог до предмета закупівлі
перед замовником завжди постає питання: здійснити
закупівлю з максимальною економією чи максимальною ефективністю? Безумовно, витрачаючи бюджетні
кошти, необхідно керуватися, насамперед, принципом
економії, однак за відсутності виваженого підходу до
формування технічних вимог до предмета закупівлі це
може бути невиправдано через закупівлю товару нижчої якості, що в подальшому призведе до додаткових
витрат на експлуатацію чи ремонт предмета закупівлі.
Саме тому важливим є правильне встановлення технічних вимог для забезпечення оптимальної пропорції
«ціна – якість», чим і буде реалізований принцип економії та ефективності.
3. Відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель передбачає оприлюднення документів, які стосуються процедур закупівлі, на вебпорталі уповноваженого органу та вільний доступ до них. Дані принципи
є важливими на кожному етапі закупівельного процесу,
забезпечуючи сприятливе середовище для конкуренції.
Крім того, завдяки даним принципам забезпечується
закупівля найкращої якості товарів, робіт та послуг за
найвигіднішою ціною.
Погоджуємося з думкою А.О. Олефіра, який зазначає, що від змісту правового забезпечення реалізації
принципу відкритості та прозорості на всіх стадіях
закупівель залежить не тільки поінформованість громадянського суспільства щодо питань використання
державних коштів, а й кількісний та якісний аспекти
участі в конкурсних торгах суб’єктів господарювання,
розвиток конкуренції у відносинах, запобігання корупції, зловживанням закупівлями предмета, який не належить до реально існуючих потреб замовника [4, с. 493].
Н. Дроздова вважає, що для управління системою
державних закупівель достатньо трьох основних принципів: справедливості; прозорості й боротьби з корупцією; економії та ефективності [5].
4. Принцип недискримінації учасників та рівного
ставлення до них означає, що учасники (резиденти та
нерезиденти) всіх форм власності та організаційноправових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Також усі без винятку учас-
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ники мають право вільного доступу до інформації про
закупівлі.
5. Об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури передбачає забезпечення рівного
й об’єктивного відношення до всіх учасників закупівельного процесу, тобто оцінка тендерних пропозицій
повинна бути об’єктивною (незалежною від волі та
бажань замовників) і неупередженою (без обманної,
заздалегідь сформованої думки замовниками).
6. Запобігання корупційним діям і зловживанням.
Даний принцип передбачає впровадження державою
таких механізмів, які б давали змогу попереджувати
порушення та зловживання у сфері публічних закупівель. Принцип реалізується шляхом доступу до інформації, прозорості, а отже, і контролю в даній сфері.
Уважаємо, що принципи взаємопов’язані між
собою, а окремі з них – взаємозалежні та похідні. На
нашу думку, найголовнішими є принципи максимальної економії, ефективності та пропорційності. Так,
принцип економії відображає заощадливість коштів
під час придбання предмету закупівлі на рівні кожного
замовника (понесення ним найменших витрат), а в
цілому – держави. Принципи ефективності та пропорційності означають досягнення максимально можливого співвідношення «ціна – якість», від якої «ефект» у
формі продукції, товарів, робіт, послуг найвищої якості
отримує замовник, а «ефект» у грошовому вираженні
(прибуток) отримує учасник. Дані принципи відображають і мету, і результат у публічних закупівлях.
Решта принципів є інструментами забезпечення дієвості вищезазначених принципів та їх реалізації. Так,
принцип добросовісної конкуренції є обов’язковою
вимогою, яка сприятиме вдосконаленню характеристик
предметів закупівлі та зниженню ціни. Принципи відкритості та прозорості – це скоріше вимога, що забезпечує
реалізацію державою через її органи завдання (а не принципу), – запобігання корупційним діям і зловживанням.
Принцип об’єктивного та неупередженого визначення переможця лише доповнює принцип недискримінації учасників та рівного ставлення, адже неупереджене визначення переможця передбачає об’єктивний
підхід до визначення найкращої пропозиції незалежно
від громадянської приналежності. За таких умов
забезпечуються рівність і недискримінація учасників.
Загальне розуміння принципу недопущення дискримінації учасників полягає у тому, що міри правового
захисту повинні бути доступні для всіх господарюючих суб’єктів без будь-якої їх дискримінації, включаючи аспект громадянства.
Уважаємо, що в Закон України «Про публічні закупівлі» [2] повинні бути внесенні відповідні зміни та
коригування в частині доповнення/об’єднання окремих
принципів як важливого складника системи публічних
закупівель, а також викладення їх у нових редакціях:
– принцип об’єктивного та неупередженого визначення переможця та принцип недискримінації учасників та рівного ставлення об’єднати під назвою «принцип рівності»;
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Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державамичленами, з іншої сторони [6], визначено правила та
принципи державних закупівель, які регулюються
acquis ЄС (спільним доробком) у сфері державних
закупівель, зокрема принципи недискримінації, рівного ставлення, прозорості та пропорційності.
Отже, без змін пропонуємо залишити принципи
відкритості та прозорості, а також максимальної економії, ефективності та пропорційності.
Уважаємо логічним об’єднання принципів
об’єктивного та неупередженого визначення переможця закупівлі та одного з основних принципів, що
передбачений Угодою [6], – недискримінації учасників та рівного ставлення до них, оскільки недискримінація є похідною від реалізації об’єктивності та
неупередженості. Саме тому взаємозалежність даних
принципів забезпечує їх логіку, а отже, їх варто розглядати в комплексі.

– принцип запобігання корупційним діям і зловживанням уважаємо недоцільним, оскільки він є, відповідно до Закону [2], однією з функцій уповноваженого
органу – Міністерства економічного розвитку та торгівлі, а також завданням контролюючих органів;
– доповнити Закон принципами повноти, відповідності, незалежності, доцільності, справедливості, відповідальності.
У загальному вигляді принципи здійснення публічних закупівель умовно можна розділити на три групи:
– організаційні принципи, якими регулюється процес організації закупівель і якими забезпечується мета
та результат закупівельної діяльності;
– етичні принципи, якими регулюються відносини
між замовниками та учасниками, між державою та
учасниками, а також між державою та замовниками;
– принципи, реалізація яких сприятиме найвищій результативності – задоволенню потреб держави
та державних замовників, учасників, а також громадськості (рис. 1).
Принципи, встановлені
Законом України
«Про публічні закупівлі» [16]

Запропоновані зміни та доповнення до
Закону України «Про публічні закупівлі»
в частині принципів закупівель

відкритість та прозорість на всіх
стадіях закупівель

відкритість, прозорість
ОРГАНІЗАЦІЯ

добросовісну конкуренцію між
учасниками

доброчесність, добропорядність
доцільність, справедливість

відповідальність

формують

незалежність
об’єктивне та неупереджене
визначення переможця закупівлі

повнота, відповідність

недискримінація учасників та рівне
ставлення до них

недискримінація, рівність

максимальна економія, ефективність
та пропорційність

максимальна економія, ефективність
та пропорційність

ЕТИКА

РЕЗУЛЬТАТ
запобігання корупційним діям і
зловживанням

Не принцип, а функція уповноваженого
органу та завдання органів контролю

- запропоновано автором

Рис. 1. Запропоновані зміни та доповнення до Закону України
«Про публічні закупівлі» в частині принципів їх здійснення
Джерело: сформовано автором
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Уважаємо, що для досягнення мети в публічних
закупівлях замовниками та учасниками, а також із
метою уникнення конфліктних ситуацій варто керуватися принципами етики: доброчесності, добропорядності, повноти інформації, відповідності, чим забезпечуватиметься досягнення максимального ефекту всіма
сторонами закупівельного процесу.
Особливої уваги потребує принцип відповідальності. Крім передбачення такого принципу в ст.
6 Закону [2], вважаємо, що має бути значно розширений та уточнений Розділ VIII «Відповідальність у
сфері публічних закупівель», оскільки в ньому лише
визначено, що «…члени тендерного комітету замовника, уповноважена особа, члени органу оскарження,
службові (посадові) особи Уповноваженого органу,
службові (посадові) особи органів, що здійснюють
казначейське обслуговування бюджетних коштів
(обслуговуючого банку), несуть відповідальність
згідно із законами України» [2].
Виходить, що Законом не деталізовано можливі
порушення та відповідальність за них із боку замовників і уповноваженого органу, а також зовсім не
передбачена відповідальність учасників. Документом,
в якому передбачено можливі порушення (знову ж
таки з боку замовників) та відповідальність за їх допущення, є Кодекс України про адміністративні правопорушення [7]. Зокрема, ст. 164-14 «Порушення законодавства про закупівлі» встановлено адміністративні
стягнення (штрафи) на службових (посадових) або
уповноважених осіб.
доцільність,
справедливість,
неупередженість

Саме тому вважаємо, що особливого доопрацювання
потребує законодавство в частині доповнення принципу
відповідальності, а також встановлення та передбачення
можливих порушень як замовниками та представниками уповноваженого органу, так і учасниками.
З урахуванням запропонованих змін вектори реалізації та застосування принципів матимуть такий
вигляд (рис. 2).
Принципами неупередженості, доцільності та справедливості повинні керуватися представники державних органів під час затвердження річного плану публічних закупівель. Уповноважений орган (Міністерство
економічної політики та розвитку України) повинен
здійснювати оцінку потреби замовників у предметах
закупівель, забезпечуючи реалізацію принципу доцільності. Справедливість та незалежність повинні проявлятися під час перерозподілу державних коштів на
здійснення закупівель.
Принцип незалежності реалізується під час проведення перевірок із боку органів контролю над дотриманням законності у процесі здійснення закупівель:
Антимонопольного комітету України, Державної аудиторської служби України, Рахункової палати України.
Дотримання запропонованих принципів сприятиме
добросовісній конкуренції, підвищенню довіри між
усіма сторонами закупівельного процесу, зниженню
корупційних ризиків, а також уникненню конфліктних
ситуацій.
Таким чином, запропоновані зміни та доповнення в частині принципів здійснення публічних мають

Уповноважений орган
(Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства)

СЕРЕДОВИЩЕ, В ЯКОМУ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ:
рівність

Замовники

недискримінація

економія,
ефективність,
пропорційність

прозорість

Купівля-продаж
предмету
закупівлі

відкритість

ефективність

Учасники

доброчесність, добропорядність, відповідальність

Органи контролю

незалежність

Державний

незалежність

Громадський

Рис. 2. Схема реалізації та застосування принципів публічних закупівель
з урахуванням рекомендацій щодо їх доповнення
Джерело: сформовано автором
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бути відображені не тільки в ст. 5 Закону України «Про
публічні закупівлі» [2], а й у Кодексі поведінки щодо
публічних закупівель [8], який був затверджений на
виконання Стратегії реформування системи публічних
закупівель («дорожньої карти») та Плану заходів щодо
її реалізації [9].
На виконання вимог Угоди про асоціацію [6], з
вересня 2018 р. по липень 2019 р. проводилася робота
над фінансованим Європейським Союзом проєктом
«Підтримка впровадження Стратегії реформування
публічних закупівель / Дорожної карти для гармонізації законодавства в Україні», яким займалася провідна
міжнародна фірма LINPICO Sarl. Результатом проєкту
стало розроблення Настанов щодо етичної поведінки
замовників під час здійснення публічних закупівель
[10] (далі – Настанови).
Настанови носять рекомендаційний характер та
розроблені з метою надання методично-консультативної допомоги щодо забезпечення системного підходу
до формування, підтримки та розвитку етичної поведінки замовників під час підготовки та здійснення
публічних закупівель [11].
Принципи здійснення публічних закупівель, деталізовані в Настановах, відповідають принципам,
визначеним у Законі України «Про публічні закупівлі». Чинниками, які впливають на мінімізацію
конфліктності між суб’єктами сфери публічних закупівель, визначено: законність, компетентність, неупередженість, підзвітність, взаємоповагу, доброчесність. Уважаємо, що це не стільки чинники, скільки
принципи та потреби ефективного закупівельного
процесу. Так, до потреб можна віднести законність,
компетентність, підзвітність, а решта «чинників»
(неупередженість, взаємоповага, доброчесність) є
принципами, в частині яких варто здійснити доповнення законодавства.
Підходи до формування принципів закупівель
та Кодексу етики всіх суб’єктів сфери публічних
закупівель у різних країнах дещо відрізняються,
однак їх мета залишається однаковою та незмінною
для всіх – забезпечення якісного, прозорого та безконфліктного закупівельного процесу, запобігання
порушенням і зловживанням, а також мінімізація та
уникнення ризиків.
Оскільки Україною підписана Угода про асоціацію [6], зрозуміло, що українське законодавство у
сфері закупівель повинно бути адаптоване до правил
ЄС. Уважаємо за доцільне розглянути європейську
практику щодо принципів закупівель та Кодекс етики
суб’єктів закупівель.
У Великобританії Комітет стандартів публічного
життя (незалежний консультативний позавідомчий

орган, який консультує прем’єр-міністра) встановив сім принципів: самовідданість, доброчесність,
об’єктивність, підзвітність, відкритість, чесність,
лідерство [11].
Естонський Кодекс етики державних службовців був прийнятий як додаток до Закону «Про державну службу». Ця Настанова включає в себе не сім,
а 20 принципів, дотримання яких очікується від естонських державних службовців [11].
Польська Настанова для державних службовців є
дещо комплекснішою та зосереджена на убезпеченні
незаплямованої репутації державних службовців відносно політичних та приватних інтересів. Ця Настанова включає у себе п’ять вимог до надійності, безпристрасності та політичної нейтральності [11].
Ірландське Управління державних закупівель
розробило Кодекс етики для закупівельних установ. Цей Кодекс побудований на принципах сумлінності, прозорості/підзвітності та конфіденційності
інформації [11].
Угорське Управління публічних закупівель розробило Кодекс етики, спрямований як на закупівельні
установи, так і на учасників торгів. У ньому визначено
основні принципи: доброчесність, прозорість, відсутність дискримінації, безпристрасність [11].
В Італії державна компанія «Консіп» відіграє центральну роль у публічних закупівлях. «Консіп» відповідає за централізовану діяльність із закупівель та надає
консультаційні послуги всім організаціям-замовникам.
Відносини у сфері публічних закупівель ґрунтуються
на принципах чесності, коректності, прозорості, конфіденційності, безпристрасності, старанності, лояльності та взаємоповаги [11].
Висновки. Отже, сфера публічних закупівель зарубіжних країн регулюється подібними принципами,
основними з яких є прозорість, доброчесність, безпристрасність. Реалізація принципів публічних закупівель
(прок’ремента) передбачає додаткові позитивні ефекти,
такі, наприклад, як ефективне застосування коштів
платників податків, стимулювання науково-технічного
прогресу, підвищення довіри між державою і суспільством, зниження корупційних ризиків, зростання продуктивності праці [12, с. 45]. Уважаємо, що існуюча
стислість наведених у Законі принципів призводить до
неоднозначності розуміння та досить нечіткого трактування. Саме тому Закон України про публічні закупівлі повинен бути не тільки доповнений вищенаведеними рекомендаціями у вигляді стислих принципів, а
передбачати всі роз’яснення кожного з них. Реалізація
даних принципів сприятиме підвищенню ефективності
здійснення закупівельного процесу, а також економії
бюджетних коштів.
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ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК В УКРАИНЕ
Исследованы сущность и значение публичных закупок для эффективного развития предприятий, учреждений и организаций бюджетной сферы. Рассмотрены основные принципы публичных закупок в соответствии с
Законом Украины «О публичных закупках». Определены основные различия в подходах к пониманию сущности
принципов в сфере публичных закупок Украины и за рубежом. Предложено условно группировать принципы как
организационные, этические и результативные. Дана подробная характеристика каждого из них и основных
проблем в их соблюдении. Установлены взаимозависимость и подчиненность основных принципов. Предложено
внесение соответствующих изменений и корректировок в части дополнения/объединения отдельных принципов
как важной составляющей системы публичных закупок, а также изложения их в новых редакциях. Установлена краткость приведенных в Законе принципов, что приводит к неоднозначности понимания и достаточно
нечеткой трактовке. Проанализированы нормативные документы по определению принципов осуществления
публичных закупок по международным правилам.
Ключевые слова: публичные закупки, принципы, конкуренция, экономия, эффективность, пропорциональность, открытость, прозрачность, равенство, объективность, беспристрастность.

PRINCIPLES OF PUBLIC PROCUREMENT IN UKRAINE
The essence and importance of public procurement for the effective development of enterprises, institutions and organizations of the budget sphere are investigated. It is established that public procurement, both in Ukraine and abroad, is
subject to compliance with procurement principles. The basic principles of public procurement in accordance with the
Law of Ukraine "On Public Procurement", which include fair competition, maximum economy, efficiency and proportionality, openness and transparency, the principle of non-discrimination of participants and equal treatment, objective
and impartial determination of the winner, as well as the prevention of corruption and abuse. The main differences in
the approaches to understanding the essence of principles in the field of public procurement of Ukraine and abroad are
identified. It is suggested to conditionally group principles as organizational, ethical and effective. A detailed description
of each of them and the main problems with respect to them are given. The interdependence and subordination of the
basic principles are established. It is proposed to make changes and adjustments as regards the addition / consolidation
of certain principles, as an important component of the public procurement system, and to set them out in new editions.
The brevity of the principles set out in the Law is established, which leads to ambiguity of understanding and rather
vague interpretation. Proposals for the adoption at the legislative level of the principles of integrity, fairness, expediency,
fairness, responsibility, independence, completeness and conformity have been introduced. The normative documents for
determining the principles of public procurement according to international rules are analyzed. The approaches to the
formation of the procurement principles and the Code of Ethics of all public procurement entities in different countries
are explored. The author gave a description to the bodies of organization and control in the field of public procurement.
Positive effects from the implementation of public procurement principles have been identified.
Key words: public procurement, principles, competition, economy, efficiency, proportionality, openness, transparency,
equality, objectivity, impartiality.
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