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У сучасній економіці система державних закупівель є обов'язковим, 
невід'ємним елементом управління і покликана виконувати не лише функції 
забезпечення суспільних потреб, але і функції державного регулювання 
економіки. Ефективність ринкового регулювання залежить від наявності 
стабільного та якісного нормативно-правового забезпечення, сприятливого 
інвестиційного клімату, розгалуженої ринкової інфраструктури та інших 
факторів. Крім того, вдосконалення системи управління державними 
закупівлями з метою ефективного використання бюджетних коштів, 
забезпечення прозорості розміщення замовлень, розвитку добросовісної 
конкуренції та запобігання корупції у досліджуваній сфері набуває особливої 
актуальності в контексті євроінтеграційних прагнень України.

Метою даного дослідження є аналіз та надання рекомендацій щодо 
вдосконалення нормативно-правового забезпечення державних закупівель.

Основною міжнародною угодою, що регулює здійснення державних 
закупівель є Угода про державні закупівлі (GPA) від 15.04.1994 року. Україна 
приєдналася до неї 16.03.2016 року, а 18.05.2016 року дана Угода набрала 
чинності.

В подальшому в контексті визначення євроінтеграційного вектору 
України, в тому числі і в сфері публічних закупівель Рада ЄС ухвалила 
остаточне рішення про укладення Угоди про асоціацію з Україною від імені 
Європейського Союзу, яка набрала законної сили для України з 1 вересня 2017 
року (надалі – Угода). 

Варто відзначити, що в преамбулі Угоди Договірні Сторони Договору про 
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Європейський Союз і Договору про функціонування Європейського Союзу та 
ЄС і ЄВРАТОМ, бажаючи досягти економічної інтеграції, за допомогою 
широкої регуляторної адаптації; визнаючи, що така поглиблена і всеохоплююча 
зона вільної торгівлі, пов’язана з процесом широкомасштабної адаптації 
законодавства, буде сприяти подальшій економічній інтеграції до внутрішнього 
ринку ЄС, як це передбачено цією Угодою; віданні розвитку нового 
сприятливого клімату для економічних відносин між Сторонами, насамперед 
для розвитку торгівлі та інвестицій і заохочення конкуренції, які є ключовими 
факторами для економічної реструктуризації та модернізації [1].

Відповідно до Угоди про асоціацію, Україна забезпечує чесні та прозорі 
державні закупівлі товарів і послуг, модернізує свої тендерні процедури 
відповідно до норм ЄС. Основною метою є створення конкуренції в процесі 
закупівель у державному секторі з метою отримання найкращої пропозиції за 
гроші платників податків [2]. 

На рівні національного законодавства це закріплено у частині 1 статті 7 
Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». Так, 
основними засадами внутрішньої політики в економічній сфері є, в тому числі 
підвищення результативності державних видатків, реалізація прозорої політики 
закупівель за державні кошти, яка гарантуватиме раціональне використання 
ресурсів [3]. 

Однак, незважаючи на прийняття вищезгаданих правових актів, 
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Стратегію реформування 
системи публічних закупівель «дорожню карту» від 24 лютого 2016 року, 
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії 
реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки» 
від 08.02.2017 року та інших правових актів існує ряд проблем для відкриття 
спільних торгових ринків між Україною та ЄС.

Головною проблемою є конкурентоспроможність України. Так, позиція 
України в рейтингу країн світу за індексом глобальної 
конкурентоспроможності за 2017–2018 становить 81-е місце серед 137 країн 
світу [4].

Також, відповідно до статистичних даних перешкодою для українських 
виробників є відсутність практичного досвіду та обмеженість інформації. Так, 
серед опитаних українських представників бізнесу про свої потенційні 
комерційні інтереси на європейських ринках заявили 93%. Водночас 63% не 
знають, які країни є учасницями Угоди, а 88% не знають про англомовні 
інформаційні ресурси СОТ та про розміщення інформації щодо зарубіжних 
закупівель на веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
(МЕРТ) [5]. 

Зважаючи, на вищевикладене для повної взаємодії між ринками 
публічних закупівель України та країн ЄС, необхідно підвищувати 
конкурентоспроможність України, а саме виробляти якісні, товари, послуги; 
Мінекономрозвитку через торгово-промислові палати проводити навчання 
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спеціально уповноважених осіб з публічних закупівель з користування єдиною 
електронною системою управління контрактами та створення мережі 
консалтингових компаній, які будуть представляти та складати тендерну 
документацію для українських виробників.

Також, варто відзначити, що оновлення на національному рівні та 
деталізація антимонопольного законодавства у сфері публічних закупівель та 
чітка регламентація антидемпінгових програм, необхідна для сприяння 
конкуренції в державі, яка в перспективі зробить Україну 
конкурентоспроможною на міжнародному закупівельному ринку.
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Вважається, що кількість населення України становить близько 45 млн., а 
суди розглядають щорічно 4-5 млн. справ (в окремі роки й більше, наприклад, у 
2011 р. – близько 8 млн). Для порівняння: в США, де кількість населення 
становить 310 млн., суди розглядають близько 3 млн. справ. У Німеччині 
однією з найбільших проблем судочинства вважається надмірне 


