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Перелік умовних позначень

АМКУ Антимонопольний комітет України

ОГС Організація громадянського суспільства

МЕРТ Міністерство економічного розвитку і торгівлі

РПЗ Річний план закупівель

Держстат Державна служба статистики України 

ЗДЗ  Закон України «Про здійснення державних закупівель»

ВДЗ Інформаційний бюлетень «Вісник державних 
закупівель»

КПК Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти 
корупції

ЦОВВ Центральні органи виконавчої влади
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Вступ
Державні закупівлі складають значну частину державних витрат, що 
спрямовуються органами державного управління та влади на забез-
печення суспільних потреб та власної діяльності. Слушні правила і 
процедури здійснення державних закупівель сприяють забезпеченню 
суспільства товарами, роботами та послугами в потрібній кількості і 
належної якості своєчасно та на прийнятних договірних умовах.

Враховуючи великий обсяг залучених грошових коштів та все більш 
складне регулювання договірних домовленостей, державні закупівлі 
визначаються як одна з найбільш схильних до корупції сфер економі-
ки. Корупція у сфері державних закупівель впливає на ефективність 
державних витрат, перешкоджає економічному зростанню і до-
шкульно б’є по населенню з низьким рівнем доходів, найбільш ураз-
ливій частині суспільства. Зрештою, вартість корупції сплачується 
громадянами, які погоджуються із поганою якістю або недостатньою 
кількістю  товарів, робіт чи послуг, які надаються за державними до-
говорами.

Тим не менш, недоліки у сфері розміщення державних договорів ви-
никають не тільки в результаті корупції, а й спричиняються іншими 
факторами, такими як неефективне керування та недостатня інсти-
туційна спроможність замовників торгів. Громадяни, як кінцеві ко-
ристувачі товарів, робіт і послуг, що надаються органами державної 
влади, можуть відігравати важливу роль в моніторингу процесів дер-
жавних закупівель, забезпечуючи  ефективність  та прозорість проце-
су закупівель і раціональне використання коштів, тоді як взаємодія 
організацій громадянського суспільства (ОГС) з владою сприяє по-
кращенню продуктивності та забезпеченню якості поставки.  

Активна діяльність ОГС, що спрямована на забезпечення прозорості 
та доброчесності системи державних закупівель, є наріжним каменем 
становлення ефективної системи закупівель. Крім того, підвищення 
прозорості через проведення моніторингу з боку організацій грома-
дянського суспільства сприяє зменшенню можливостей для корупції, 
оскільки замовники та учасники торгів поінформовані про моніто-
рингову діяльність, що здійснюється третіми сторонами.

Представники ОГС не обов’язково повинні бути експертами в царині 
державних закупівель і можуть не мати досвіду, який необхідний для 
здійснення професійного аналізу технічних аспектів даного процесу. 
Значущість діяльності ОГС в даному випадку полягає в наявності як-
найкращих можливостей для отримання інформації з метою відпо-
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віді на запитання щодо відповідності проведеної закупівлі чинному 
законодавству та з’ясуванню чи одержало суспільство (кінцевий ко-
ристувач) доступ до товарів, робіт чи послуг, які були предметом заку-
півлі, чи задоволено якістю даної продукції та строками її поставки.

Наразі існує потреба у розвитку спроможності ОГС в напрямку мож-
ливості виконання функції ефективного моніторингу, що викликав би 
довіру та давав би якісні результати. Так, наприклад, створення коалі-
цій з професійними асоціаціями чи науковими колами могли б бути 
корисними та надати підтримку ОГС у належному трактуванні тех-
нічних питань державних закупівель під час проведення моніторингу.

Водночас залучення ОГС до проведення моніторингу не означає пере-
бирання ними на себе державно-управлінських функцій та повнова-
жень, а передбачає тільки ведення спостереження за процесом здійс-
нення закупівель на основі публічно доступної інформації, а також 
перевірки якості, своєчасності і кількості остаточних результатів (по-
ставки). Про всі порушення, які можуть бути виявлені під час таких 
спостережень, повинен бути повідомлений відповідний орган публіч-
ного управління чи державне підприємство для вжиття подальших 
заходів у разі необхідності.

Метою цього посібника є надання практичних поетапних порад лі-
дерам та активістам ОГС зі збору та аналізу загальнодоступних даних 
щодо здійснення державних закупівель з метою проведення моніто-
рингу як окремих процедур закупівель, так і сукупності пакетів за-
купівель конкретного замовника. Цей документ було розроблено для 
практичного використання Методології незалежного моніторингу 
державних закупівель в Україні, що був представлений для обгово-
рення представникам ОГС в офісі Світового банку в червні 2012 року 
(м. Київ). Цей посібник містить складові інструментарію Світового 
банку, відомі як “червоні прапорці“.

Ініціатива щодо проведення незалежного моніторингу має 
такі основні цілі:

 ▸ Забезпечення прозорості та доброчесності процесу здійснення 
державних закупівель шляхом методологічної допомоги ОГС че-
рез розробку таких технологій як моніторинг процесів закупівель 
та оцінювання його результатів.

 ▸ Сприяння розумінню громадянами ролі та значення державних 
закупівель для розвитку місцевої громади та суспільства в цілому.
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 ▸ Заохочення громадян до участі у процесі прийняття держав-
но-управлінських рішень, зокрема, коли такі рішення мають ва-
гомий вплив на рівень та умови життя місцевої громади.

 ▸ Сприяння забезпеченню підзвітності влади та зміцненню довіри 
між владою і громадськістю.

 ▸ Подолання розриву між владою, громадянським суспільством і 
приватним сектором.

 ▸ Підвищення ефективності та раціональності державних витрат 
на основі конструктивного діалогу між владою та ОГС.

Головні фактори успіху:

 ▸ відкрита співпраця між громадянським суспільством і владою;

 ▸ конструктивний підхід, що полягає у забезпеченні належного ба-
лансу між критикою, висвітленням негативних явищ та визнан-
ням досягнень, наведенні прикладів позитивного досвіду у сфері 
державних закупівель та інформуванням населення про продук-
тивну співпрацю між сторонами;

 ▸ публікація результатів моніторингу і здійснення контролю за 
процесом вирішення виявлених проблем;

 ▸ розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення функці-
онування системи державних закупівель в Україні.
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Розділ 1.  Підготовка незалежного 
моніторингу державних 
закупівель

Перед проведенням моніторингу ОГС мають призначити з числа своїх чле-
нів осіб, які будуть проводити моніторинг, – спостерігачів. Особи, які не 

є членами ОГС, але зацікавлені питаннями розбудови ефективної системи 
державних закупівель, можуть здійснювати моніторинг в якості спостеріга-
чів самостійно. Роль спостерігачів полягає у виявленні порушень у процесі 
закупівель, здійсненні їх ґрунтовного аналізу, інформуванні про їх результати 
відповідні органи, а також в оприлюдненні даної інформації.

Зрозуміло, що належне проведення моніторингу державних закупівель вима-
гає обізнаності спостерігачів із законодавчою базою, зокрема у сфері держав-
них закупівель, боротьби з корупцією, повноважень ОГС тощо.

Необхідним є також розуміння прав та обов’язків державних установ у сфері 
державних закупівель. Стаття 7 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» (ЗДЗ) передбачає такий розподіл повноважень між центральними 
органами виконавчої влади (ЦОВВ) щодо державного регулювання та конт-
ролю у сфері закупівель:

 ▸ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є Уповноваже-
ним органом у сфері державних закупівель, який здійснює її регулювання 
та координацію й виконує відповідні функції (Ст. 8 Закону України “Про 
здійснення державних закупівель”).

 ▸ Державна казначейська служба України здійснює перевірку річних планів 
закупівель (РПЗ) замовників торгів; дотримання ними вимог чинного за-
конодавства щодо оприлюднення інформації про торги, її достовірності 
в договорі про закупівлю, після чого проводить реєстрацію юридичних 
і фінансових зобов’язань замовника або повідомляє про виявлені пору-
шення Уповноважений орган і Антимонопольний комітет України.

 ▸ Антимонопольний комітет України є органом оскарження у сфері дер-
жавних закупівель. Його рішення, у свою чергу, можуть бути також оскар-
жені суб’єктом оскарження чи замовником в судовому порядку.

 ▸ Державна служба статистики України здійснює збір інформації про ре-
зультати процедур закупівель; затвердження форм статистичної звітності 
у сфері закупівель; інші функції, передбачені законодавством України.
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 ▸ Рахункова палата України і Державна фінансова інспекція України здій-
снюють перевірки та ревізії в тій частині діяльності суб’єктів контролю, 
що стосується використання державних коштів.

Крім того, українським законодавством передбачено, що:

 ▸ органи правопорядку проводять розслідування у випадку порушень Зако-
ну у межах своїх повноважень;

 ▸ органи прокуратури, спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх 
справ і Служби державної безпеки ведуть справи, що пов’язані з корупцій-
ними злочинами.

Важливо знати, що порушення при здійсненні державних закупівель (щодо 
оформлення документації конкурсних торгів, процедур оцінки пропозицій 
конкурсних торгів, оприлюднення інформації про торги; неподання або по-
дання недостовірної інформації про торги, тощо) передбачають притягнення 
до персональної адміністративної відповідальності згідно з положеннями Ко-
дексу про адміністративні правопорушення України і передбачають стягнен-
ня штрафів з відповідальних посадових осіб (наразі у розмірі 11900-17000 грн. 
за рішенням суду).

В грудні 2009 року Україною було ратифіковано Конвенцію ООН про боротьбу 
з корупцією (КПК). Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції“ 
визначає основні норми запобігання і протидії корупції в публічній і приват-
ній сферах суспільних відносин. Відповідно до даного Закону, в залежності від 
кваліфікації порушень, наслідком корупційної діяльності є кримінальна, адмі-
ністративна, цивільна або дисциплінарна відповідальність.

З 1 лютого 2012 р. в Україні утворено та ведеться Єдиний державний реєстр 
(фізичних) осіб, які вчинили корупційні злочини або правопорушення (Реєстр). 
За інформацією Генерального прокурора України, станом на кінець 2012 року 
до Реєстру внесено 5700 судових рішень. 

Згідно з чинним законодавством, ОГС поки що не мають правових механіз-
мів отримання відомостей з Реєстру, проте комітети Верховної Ради України 
наразі обговорюють законопроект, який передбачає можливість публічного 
розкриття відомостей, що містяться в Реєстрі. Крім того, Верховною Радою 
було зареєстровано законопроект, що передбачає відповідальність юридич-
них осіб за вчинення корупційних правопорушень. Прийняття цього Закону 
сприятиме запобіганню корупції в приватному секторі, коли  він передбача-
тиме  відповідальність роботодавця за корупційні дії, спричинені його пра-
цівником під час виконання службових обов’язків. Така норма спонукатиме 
роботодавця вживати відповідні заходи, задля упередження корупційних дій 
працівників. 
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Таким чином, за оцінками українських та зарубіжних експертів в Україні сфор-
мовано достатню нормативно-правову базу у сфері боротьби з корупцією. Од-
нак, при цьому, фахівцями акцентується увага на необхідності поліпшення її 
імплементації. Тим не менш, не можна сподіватися на те, що відповідальність за 
неналежну реалізацію антикорупційного законодавства може бути покладено 
тільки на державний сектор та владу, оскільки традиції і культура суспільства 
відіграють вирішальну роль у цьому процесі, а тому залучення громадян до 
сприяння належному застосуванню антикорупційного законодавства не слід 
недооцінювати.

Так, окремі норми КПК передбачають участь представників суспільства у 
процесах запобігання явищам корупції та боротьбі з нею. Крім того, досить 
ґрунтовну базу для розширення прав і можливостей громадянського суспіль-
ства в цій сфері створюють Закони України № 2939-VI від 13 січня 2011 року “Про 
доступ до публічної інформації” і “Про громадські об’єднання“ № 4572-VI від 22 
березня 2012 року. Указом Президента України 32/2010 від 25 січня 2012 року 
утворено Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства 
як допоміжний орган при Президентові України.

Стаття 22 Закону “Про громадські об’єднання” визначає засади взаємодії гро-
мадських об’єднань з органами державної влади, органами влади Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.

Стаття 9 ч.2 Закону України “Про здійснення державних закупівель” зобов’язує 
Уповноважений орган та замовників торгів сприяти залученню громадськості 
до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до законів України “Про 
громадські об’єднання”,  “Про звернення громадян”  і  “Про інформацію”.

Тобто, можна зробити висновок, що, в цілому, українське законодавство на-
правлене на розширення прав і можливостей представників громадянського 
суспільства та передбачає можливість їх активної участі у процесах запобіган-
ня та боротьби з корупцією.

З метою забезпечення економічної ефективності та надійності результатів 
моніторингу спостерігачам необхідно, в першу чергу, визначитись із проце-
дурами та етапами проведення моніторингу. Зрозуміло, що одним з головних 
критеріїв відбору спостерігачів є дотримання таких ключових моральних 
цінностей як правдивість і чесність, сумлінність і відповідальність, служіння 
суспільному благу та прихильність верховенству права. Кодекс поведінки 
(професійні стандарти) може бути розроблений власноруч для спостерігачів 
з метою встановлення детальних норм і правил поведінки в процесі здійс-
нення моніторингу і заходів щодо запобігання відхиленню від встановлених 
стандартів.

Підготовчий етап проведення моніторингу повинен охоплювати принаймні 
наступні питання:



НЕЗАЛЕЖНИЙ МОНІТОРИНГ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
ПРАКТИЧНІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

14

 ▸ визначення процедур спостереження;

 ▸ оцінка необхідності і наявності технічної експертизи;

 ▸ порядок розкриття інформації і запобігання можливості виникнення 
конфлікту інтересів для спостерігачів;

 ▸ чіткі настанови щодо передачі інформації про порушення;

 ▸ адміністративні процедури щодо оформлення звіту з витрат;

 ▸ угоди про співпрацю з державними установами.

На етапі визначення процедур спостереження необхідно враховувати осо-
бливості рівня, на якому планується проведення моніторингу: (І) окремі заку-
півлі; (ІІ) розпорядники бюджетних коштів; (ІІІ) сектор; (ІV)регіон або (V) країна. 
Вибір повинен бути зроблений з урахуванням сфер, де моніторингова діяль-
ність ОГС або окремого спостерігача може бути найбільш ефективною. Такими 
критеріями є, наприклад, сфера закупівель, яка є найбільш вразливою до ко-
рупції; терміни проведення моніторингу; необхідність володіння технічними 
знаннями тощо.

Так, спостерігач міг би зосередити свою діяльність на таких видах і етапах за-
купівлі, де корупційні явища є найбільш вірогідними. Як правило, найбільш ко-
рупційно ризикованими є процедури зі значною вартістю предмета закупівлі і 
сектори зі значною часткою державних витрат (зокрема капітальних). ОГС мо-
жуть бути зацікавлені в проведенні моніторингу тих закупівель, результат яких 
має особливе соціальне значення для суспільства, чи результат проведення 
яких має істотні наслідки впливу на життя громади. Це, наприклад, закупівлі з 
будівництва, відновлення місцевих доріг чи придбання продуктів харчування 
для шкіл і лікарень тощо. Саме  під час закупівлі таких товарів, робіт та послуг 
громадяни, з метою забезпечення прозорості та економічної ефективності 
конкретних процедур, можуть здійснювати контроль як на стадії проведення 
процедур закупівель, так і під час виконання договорів про закупівлю.

На етапі оцінки необхідності і наявності технічної експертизи потрібно про-
аналізувати обсяг та складність процедур спостереження, щоб зрозуміти чи 
може виникнути необхідність володіння спостерігачем певними технічними 
знаннями. Наприклад, для здійснення аналізу технічних специфікацій до-
кументації конкурсних торгів чи технічних причин відхилення пропозицій, 
встановлених кваліфікаційних критеріїв, та ін. Якщо спостерігач не володіє 
необхідними знаннями, він/вона можуть скористатися підтримкою з боку від-
повідних фахівців-членів ОГС. У випадку відсутності таких спеціалістів в ОГС, 
незалежний консультант-експерт може бути залучений на договірних засадах 
для навчання спостерігачів або навіть участі у моніторингу.

Так, якщо ОГС вирішує зосередитися на процесі моніторингу високовартісних 
закупівель (будівництво доріг, реконструкція водоочисної споруди тощо) чи 
певних галузевих закупівлях (закупівлі лікарських препаратів або обладнання 
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для лікарень тощо), то наявність відповідного досвіду може мати вирішальне 
значення для ефективного проведення моніторингу.

На етапі визначення порядку розкриття інформації і запобігання можливості 
виникнення конфлікту інтересів для спостерігачів необхідно забезпечити не-
упереджений підхід при проведенні моніторингу. Це має дуже важливе зна-
чення для забезпечення довіри до результатів моніторингу, а тому спостері-
гач повинен встановити і підтвердити письмово, що він/вона не перебуває в 
ситуації конфлікту інтересів. Таке підтвердження необхідно надавати у кож-
ному конкретному випадку проведення моніторингу, інакше достовірність 
його результатів буде сумнівною. Зрозуміло, що і організації, які здійснюють 
громадський моніторинг, не повинні виконувати будь-які функцій в системі 
державних закупівель.

Одним з найбільш важливих є етап інформування про порушення. У випадку 
виявлення порушень або наявності підозр, що вони мають місце, спостерігач 
повинен дотримуватись чітких інструкцій щодо своїх дій, в залежності від виду 
і масштабів цих порушень, згідно з чинним законодавством і регламентом ді-
яльності ОГС.

Можна рекомендувати підходити до розгляду порушень, віднісши їх до певної 
групи показників моніторингу:

 ▸ А.  Дотримання вимог прозорості та відкритості процесу закупівлі.

 ▸ Б.  Показники моніторингу діяльності для оцінки (І) конкуренції; (ІІ) ефек-
тивності; (ІІІ) справедливості; (ІV) ефективності процесу закупівель.

 ▸ С.  “Червоні прапорці”, що вказують на можливі проблеми доброчесності.

На даному етапі необхідно визначити проблеми, що можуть бути причиною 
виявлених порушень: неналежне застосування процедур чи навмисне діяння. 
Бажано використовувати процедури подвійної перевірки, перш ніж повідом-
ляти про незаконні дії відповідні державні органи.

В деяких випадках процес проведення моніторингу передбачає прямі або 
опосередковані витрати спостерігача, наприклад, відшкодування вартості 
проїзду, зв’язку тощо. Якщо такі витрати повинні покриватися ОГС, існує необ-
хідність створення прозорих адміністративних процедур щодо вимог до звіту 
про відшкодування таких витрат.

Важливо підкреслити необхідність налагодження конструктивної співпраці 
між громадянським суспільством і владою у сфері моніторингу державних 
закупівель. Тому ще одним важливим критерієм на початку моніторингу є 
відкритість та готовність до співпраці місцевої влади. Різного роду угоди та 
домовленості можуть запроваджуватися в залежності від конкретних місце-
вих умов. Наприклад, можна створити спільну робочу групу для регулярних 
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зустрічей і обговорення виявлених проблем або досягнутих успіхів. Між міс-
цевими органами влади і ОГС можуть бути підписані Меморандум про спів-
працю чи угоди про публікацію результатів моніторингу місцевими органами 
влади на власних веб-сайтах, а також здійснення інших взаємоузгоджених дій.

Моніторинг державних закупівель повинен охоплювати всі етапи процесу за-
купівель – від планування до виконання договорів про закупівлю з акцентом 
на належне застосування відповідних процедур закупівель, дотримання ви-
мог прозорості, функціональність ринку державних закупівель, ефективність 
механізму оскарження та функціонування системи вирішення спорів, ефек-
тивність систем контролю та аудиту, забезпечення дотримання антикорупцій-
них заходів, загальну ефективність функціонування системи.

Можна рекомендувати наступні етапи моніторингу:

 ▸ підготовчий етап, на якому визначаються процедури спостереження, ад-
міністративні процедури контролю тощо;

 ▸ збір даних;

 ▸ класифікація даних;

 ▸ аналіз даних;

 ▸ формулювання попередніх висновків моніторингу;

 ▸ обговорення попередніх висновків моніторингу;

 ▸ публікація висновків моніторингу, взаємний обмін інформацією з пред-
ставниками державних установ;

 ▸ контроль за дотриманням вимог і налагодження зворотного зв’язку з 
представниками державних установ.
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Розділ 2.  Дані та інформація 
про державні закупівлі

Однією з характерних особливостей Закону України “Про здійснення дер-
жавних закупівель” є його численні вимоги щодо оприлюднення інформа-

ції про торги, що значно перевищують мінімальні вимоги, встановлені, напри-
клад, Директивами ЄС в цьому відношенні.

Однак доступ до інформації не є самоціллю, а лише інструментом, завдяки 
якому громадськість отримує можливість впливати на місцеву владу через 
контроль за використанням державних фінансів. Крім того, оприлюднення 
інформації є також засобом комунікації обох сторін.

Інформація про розподіл коштів державного бюджету є публічно доступною 
на веб-сайті1 Міністерства фінансів України і міститься в додатках до річного 
державного бюджету. Текст Закону України про Державний бюджет на кожний 
рік розміщено також в правовій базі офіційного сайту Верховної Ради України. 
Місцеві бюджети кожного регіону затверджуються після прийняття Держав-
ного бюджету і також публікуються на веб-сайтах Міністерства фінансів Укра-
їни та обласних адміністрацій. Відповідно до Бюджетного кодексу, процес за-
твердження бюджетів на кожний наступний рік на центральному та місцевому 
рівнях повинен бути завершений до кінця попереднього фінансового року2. 
Однак, в умовах українських реалій через регулярні затримки із затверджен-
ням Державного бюджету, місцеві бюджети приймаються також не вчасно, 
зазвичай в січні фактичного фінансового року. Річні бюджети є основними 
джерелами інформації про загальні бюджетні асигнування розпорядникам 
бюджетних коштів.

Система державних закупівель в Україні є повністю децентралізованою, тобто 
розпорядники бюджетних коштів усіх рівнів повинні здійснювати закупівлі і 
розробляти та публікувати річні плани закупівель. Така система має свої плю-
си і мінуси, оскільки, з одного боку, вона дає можливість кожному розпоряд-
нику бюджетних коштів самостійно управляти отриманими бюджетними асиг-
нуваннями та планувати закупівлі необхідних товарів, робіт та послуг, з іншого 
боку, вона вимагає наявності високого рівня професійних знань і навичок для 
правильного проведення кожного етапу процесу закупівель: від планування 
до управління договором про закупівлю.

1     http://minfi n.kmu.gov.ua

2 В Україні фінансовий рік збігається з календарним роком, тобто з 1 січня 
по 31 грудня. 
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Водночас спроможність українських розпорядників бюджетних коштів істот-
но відрізняється, оскільки деякі з них навіть не мають у своєму складі п’яти 
службових (посадових) осіб для формування комітету з конкурсних торгів. 
Для таких випадків статтю 11 Закону України “Про здійснення державних за-
купівель» було нещодавно переглянуто задля пом’якшення вимог. Так, у разі 
коли кількість службових осіб у штатній чисельності замовника є меншою ніж 
5 осіб, до складу комітету з конкурсних торгів мають входити всі службові (по-
садові) особи замовника.

Більш того, така повна децентралізація закупівель призводить до фрагментації 
пакетів державного замовлення, тоді як їх поєднання могло б принести кращі 
результати через “ефект масштабу”, коли ціни знижуються завдяки збільшенню 
кількості продукції, що закуповується. Поєднання децентралізації з центра-
лізацією також допомогло б знизити адміністративні витрати на проведення 
закупівель. Стаття 13 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 
передбачає процедуру рамкових угод, коли генеральний замовник здійснює 
закупівлі від імені і в інтересах кількох замовників. Проте, за браком досвіду, 
цей підхід поки що не набув поширення в Україні.

Річний план закупівель (та зміни до нього, якщо такі відбулися) оприлюдню-
ється на власному веб-сайті замовника або, за його відсутності, на веб-сайті 
головного розпорядника бюджетних коштів протягом 5 робочих днів з дня 
його затвердження. 

В обов’язковому порядку оприлюднюється інформація тільки про ті торги, 
що за вартісними характеристиками підпадають під дію Закону України «Про 
здійснення державних закупівель». Інформація про процедури, вартість яких 
не перевищує граничне значення, що передбачене базовим Законом, наво-
диться в додатку до річного плану закупівель, який не підлягає обов’язковому 
оприлюдненню.

Відповідно до статті 10 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, 
замовник торгів для публікації в державному офіційному друкованому виданні 
з питань державних закупівель “Вісник державних закупівель ” і для оприлюд-
нення на веб-сайті Уповноваженого органу (що здійснюється безоплатно), на-
дає таку інформацію про закупівлю:

 ▸ оголошення про проведення процедури закупівлі принаймні за 30 днів 
до кінцевого терміну подання пропозиції (10 днів у разі запиту цінових 
пропозицій; 10-15 днів у разі електронного аукціону; протягом 3 днів піс-
ля прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного 
учасника);

 ▸ обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;
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 ▸ документація конкурсних торгів та кваліфікаційна документація (при-
наймні за 30 днів до кінцевого терміну подання);

 ▸ зміни до документації конкурсних торгів та кваліфікаційної документації 
(протягом 3 днів з моменту видачі, але не пізніше, ніж за 7 днів до терміну 
подання заявок);

 ▸ протокол розкриття тендерних пропозицій, цінових пропозицій, кваліфі-
каційної документації протягом трьох робочих днів після розкриття;

 ▸ інформація про відхилення тендерних пропозицій, цінових пропозицій, 
кваліфікаційної документації та підстави такого відхилення протягом 
трьох робочих днів після прийняття рішення;

 ▸ повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, цінової пропозиції про-
тягом трьох робочих днів після прийняття рішення;

 ▸ оголошення про результати процедури закупівлі не пізніше ніж через сім 
днів після підписання договору або скасування процедури;

 ▸ повідомлення про відміну торгів протягом трьох робочих днів після при-
йняття рішення;

 ▸ звіт про результати проведення процедури закупівлі протягом трьох ро-
бочих днів з моменту його затвердження;

 ▸ інформація про електронний аукціон відповідно до статті 39-6 Закону.3

У разі розбіжностей, якщо такі є, друкована офіційна версія ВДЗ переважає 
над версією, розміщеною на веб-сайті. Інформація, що розміщена на веб-пор-
талі Уповноваженого органу, призначена для використання замовниками та 
потенційними учасниками торгів, і вимагає реєстрації особи як “користувач” 
для отримання доступу до системи. Хоча громадяни не згадуються в якості її 
потенційних користувачів, реєстрація є безкоштовною і не передбачає обме-
жень доступу.

Крім того, Замовник має право додатково оприлюднювати інформацію про 
торги на власний вибір в інших засобах масової інформації, на веб-сайтах 
замовника або веб-сайтах відповідних органів влади, органів місцевого 
самоврядування.

Рішення органу оскарження (Антимонопольного комітету України) підлягають 
обов’язковій публікації в державному офіційному друкованому виданні з пи-
тань державних закупівель, а також не пізніше наступного робочого дня після 

3 Існує низка окремих детальних вимоги, які тут не перераховані, оскільки цей метод 
ще не застосовується за браком необхідного регулятивного законодавства.
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їх прийняття оприлюднюються на веб-порталі Антимонопольного комітету 
України4. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, як Уповноважений ор-
ган з питань державних закупівель, публікує двічі на рік звіти про функціону-
вання системи державних закупівель на веб-сайті міністерства5.

Статистичну інформацію про здійснення державних закупівель можна 
знайти в даних Державної служби статистики України (Держстату), що отрима-
ні за допомогою статистичної форми №1 - торги, та опублікованої на веб-сайті 
Держстату6. В цьому документі наведені квартальні і річні дані про загальну 
кількість і суму закупівель, у тому числі інформація про методи закупівель, 
відмінені торги, відхилені пропозиції, скарги тощо. Ця інформація може бути 
використана для порівняльного аналізу загальних тенденцій в Україні із пере-
важаючою практикою конкретного замовника.

Державне казначейство України публікує коротку інформацію про результа-
ти попереднього і поточного контролю державних витрат і надає не дета-
лізовану інформацію про загальну кількість виявлених порушень Закону про 
Державний бюджет.

Державна фінансова інспекція і Рахункова палата публікують звіти про ауди-
ти державних витрат.

Інформацію, пов’язану зі скаргами і аспектами доброчесності, можна знайти в 
Офіційному реєстрі судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua/

Прозорість процесу державних закупівель можна було б вдосконалити через 
оприлюднення такої інформації та документів:

 ▸ додаток до річного плану закупівель;

 ▸ розкриття змісту скарг, що отримані замовниками;

 ▸ розкриття змісту скарг, що отримані і зареєстровані АМКУ;

 ▸ необмеженої участі під час публічного розкриття пропозицій конкурсних 
торгів, яка передбачала б можливість присутності під час цієї процедури 
не тільки журналістів, а й загалом будь-якого громадянина;

 ▸ розкриття інформації про внесення змін до підписаних угод (додаткові 
угоди).

4 http://www.АМКУ.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/category/92997

5 http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=32855

6 http://www.ukrstat.gov.ua/
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Розділ 3.  Збір 
і класифікація 
даних

Методологію моніторингу, що пропонується в даному посібнику, було 
розроблено з урахуванням можливості використання інформації, яка є 

загальнодоступною.

Показники моніторингу, які використовуються в даній методиці, було апробо-
вано в пілотному режимі на окремих процедурах закупівель, що було оголо-
шено в 2011 році двома замовниками на рівні головних розпорядників коштів. 
В результаті спостережень даного пілотного проекту встановлено наступне:

 ▸ предметом закупівель більшості торгів були комунальні послуги (поста-
чання електроенергії, води, пального, послуг поштового зв’язку та теле-
комунікаційних послуг);

 ▸ попри суворі вимоги і контроль, який здійснюється органами Державної 
казначейської служби, деяка інформація, що підлягає обов’язковому оп-
рилюдненню на веб-сайті Уповноваженого органу, була відсутня. Отже, 
наразі незрозуміло, сталося то з вини замовника, чи викликано технічни-
ми вадами веб-сайту;

 ▸ причини відміни торгів видаються суто формальними, проте незрозуміло, 
є це ознакою якихось порушень, чи дійсною причиною скасування був 
брак бюджетних коштів.

В результаті пілотного застосування інструментів моніторингу розроблено 
такі основні рекомендації:

 ▸ запровадження заходів щодо розкриття інформації, яка міститься в додат-
ку до річного плану закупівель і відноситься до договорів, вартість яких 
є нижчою від граничного значення, передбаченого Законом України “Про 
здійснення державних закупівель”;

 ▸ оприлюднення скарг, які подані до АМКУ, а не тільки результатів їх 
розгляду.

В той час, коли реалізація заходів щодо першої рекомендації не потребує за-
конодавчих змін і може бути реалізована в кожному конкретному випадку на 
основі угоди між ОГС і конкретним замовником, реалізація другої рекоменда-
ції вимагає згоди АМКУ та прийняття відповідних нормативно-правових актів, 
а тому вирішення даного питання видається більш складним.
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Запропоновані в методиці показники моніторингу поділяються на 3 групи: 

1. Дотримання вимог щодо оприлюднення інформації (таблиця A);
2. Функціонування системи (таблиця B);
3. “Червоні прапорці” (таблиця C).

Моніторинг дотримання вимог щодо оприлюднення інформації допомагає 
зрозуміти:

A. Реальний рівень прозорості системи та можливі шляхи його поліпшення;
B. Рівень дотримання замовниками вимог Закону України «Про здійснення 

державних закупівель»;
C. Ефективність зовнішнього контролю з боку відповідних державних 

установ.

Показники функціонування системи розроблені для вимірювання:

 ▸ рівня конкуренції;
 ▸ ефективності процесу закупівель;
 ▸ доброчесності процесу закупівель;
 ▸ результативності процесу закупівель.

Показники функціонування системи встановлюються за результатами належ-
ного аналізу інформації, що дозволяє зробити висновок про доцільність за-
стосування неконкурентних процедур, рівень конкуренції, справедливість 
процесу, ефективність механізму розгляду скарг та рівень виконання рішень 
за скаргами, обґрунтованість цін, запропонованих учасниками торгів, та від-
повідність результатів торгів вимогам договору про закупівлю.

Аспекти доброчесності можуть бути проаналізовані за допомогою методо-
логії “червоних прапорців”, які є ознаками або індикаторами можливого ша-
храйства чи корупції. Ця методологія заснована на аналізі найбільш пошире-
них форм корупції, які було виявлено на різних етапах процесу закупівель. 
“Червоний прапорець”, як правило, є ознакою того, що певній факт потребує 
ретельної уваги, але він не повинен розглядатися як чітка ознака правопору-
шення. У більшості випадків ситуація потребує подальшого аналізу, чи, навіть, 
розслідування. 

Важливо підкреслити, що проведення розслідувань не відноситься до ком-
петенції ОГС (крім журналістських, відповідно до законодавства, що регулює 
діяльність журналістів). Проте, у випадку наявності стійкої підозри може бути 
доцільним повідомити про викриті факти відповідні контролюючі органи.
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Розділ 4.  Аналіз 
даних

Аналіз даних повинен розпочинатися з вивчення річного плану закупівель, 
зокрема, в аспекті кількості запланованих закупівель на рік та обраних для 

цього видів процедур (відкриті торги, запит цінових пропозицій, закупівля 
у одного учасника і т.ін.). Рекомендується класифікувати закупівлі за видами 
процедур та предметами закупівель, видами договорів (щодо товарів, робіт, 
послуг) та кошторисною вартістю для аналізу переважної практики методів 
закупівель, належного використання процедур попередньої кваліфікації, кіль-
кості і ціни договорів про закупівлю з одного джерела, у тому числі договорів 
з комунальними підприємствами.

Якщо моніторинг орієнтований на конкретну процедуру або процедури, ця 
початкова стадія аналізу допомагає здійснювати відбір процедур для моніто-
рингу. Даний підхід допоможе мати чітке уявлення про те, що саме буде фінан-
суватися, чи реалізуються на місцевому рівні інвестиційні програми, або чи 
проводяться закупівлі, що мають суспільне значення.

Т А Б Л И Ц Я  A 

Дотримання вимог щодо оприлюднення інформації

Назва та ідентифікаційний номер процедури закупівлі

№ Список інформації 
для обов’язкового 
оприлюднення

Вимоги щодо термінів 
оприлюднення

Дотримання 
вимог

Коментарі

1 Оголошення про 
проведення процедури 
закупівлі

Не пізніш як за 30 днів (не менше 10 
робочих днів у разі запиту цінових 
пропозицій; 10-15 днів у разі 
електронного аукціону) до терміну 
подачі пропозицій, протягом трьох 
робочих днів з моменту прийняття 
рішення про застосування процедури 
закупівлі в одного учасника

2 Обґрунтування 
застосування 
процедури закупівлі в 
одного учасника

Одночасно з оголошенням про 
проведення процедури закупівлі
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Назва та ідентифікаційний номер процедури закупівлі

№ Список інформації 
для обов’язкового 
оприлюднення

Вимоги щодо термінів 
оприлюднення

Дотримання 
вимог

Коментарі

3 Документація 
конкурсних торгів 

Після оголошення про проведення 
процедури закупівлі, але не пізніше, 
ніж за 30 днів до терміну подачі 
пропозицій (10 днів у разі запиту 
цінових пропозицій; 10-15 днів у разі 
електронного аукціону)

4 Зміни до документації 
конкурсних торгів, 
якщо такі відбулися

Протягом 3 робочих днів після 
прийняття рішення про внесення 
змін, але не пізніше, ніж за 7 днів до 
терміну подачі пропозицій 

5 Протокол розкриття 
пропозицій конкурсних 
торгів

Протягом 3 робочих днів після 
терміну подачі пропозицій

6 Інформація про 
відхилення пропозицій 
конкурсних торгів 
та підстави такого 
відхилення

Протягом 3 робочих днів після 
прийняття рішення про відмову

7 Повідомлення про 
акцепт пропозиції 
конкурсних торгів

Протягом 3 робочих днів з моменту 
прийняття рішення про акцепт

8 Оголошення про 
результати процедури 
закупівлі

Після публікації у ВДЗ, але не 
пізніше 7 днів з моменту підписання 
договору або відміни процедури

9 Повідомлення про 
відміну торгів

Протягом 3 робочих днів з моменту 
рішення про відміну

10 Звіт про результати 
проведення процедури 
закупівлі

Протягом 3 робочих днів з моменту 
його затвердження

При аналізі даних про дотримання вимог щодо оприлюднення інформації 
повинні бути розглянуті наступні фактори:

 ▸ Чи забезпечуються на практиці принципи прозорості та відкритості, що 
задекларовані в ЗДЗ. Якщо ні, то через яку причину?
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 ▸ Які аспекти, пов’язані з прозорістю та підзвітністю, відіграють ключову 
роль під час моніторингу державних закупівель?

 ▸ Чи здійснюється розкриття інформації вчасно?

 ▸ Чи надається в оголошенні достатньо інформації, включаючи всебічне, 
детальне і чітке описання сфери діяльності та типу і кількості товарів; пра-
вильний час і місце подачі заявок; належні інструкції про те, як отримати 
документацію конкурсних торгів;

 ▸ Чи є випадки недотримання вимог законодавства? Чи було вжито відпо-
відних заходів для усунення таких порушень? 

 ▸ Чи є ознаки слабкого контролю?

Т А Б Л И Ц Я  B 

Показники функціонування системи

  Показник Метод Джерело інформації Аналіз Коментарі

I. Конкуренція

1 Частка 
використання 
неконкурентних 
процедур 
закупівель

Розрахунок частки 
неконкурентних і 
конкурентних процедур 
у загальній кількості 
процедур та за вартістю 
оголошених торгів на рівні 
конкретного замовника чи 
області.

РПЗ.
Оголошення про 
проведення процедури 
закупівлі публікується 
у ВДЗ, оприлюднюється 
на веб-сайті МЕРТ 

  

2 Обґрунтованість 
підстав для 
застосування 
неконкурентних 
процедур

Аналіз критеріїв прийняття 
рішення, зазначених 
в опублікованому 
обґрунтуванні

Обґрунтування 
застосування 
процедури закупівлі 
у одного учасника 
оприлюднюється на 
веб-сайті MЕРТ

  

3 Конкуренція на 
рівні процедури

Середня кількість 
пропозицій, поданих 
у рамках процедури 
закупівлі при застосуванні 
конкурентного 
методу закупівель, 
включаючи середню 
кількість пропозицій, 
поданих на кожний 
лот при застосуванні 
конкурентного методу 
закупівель

Протокол розкриття 
пропозицій 
оприлюднюється на 
веб-сайті МЕРТ
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  Показник Метод Джерело інформації Аналіз Коментарі

4 Кількість 
процедур 
закупівель 
нижче граничних 
рівнів для 
застосування 
процедур, 
передбачених 
ЗДЗ, кількість 
винятків 

Кількість та вартість 
договорів, укладених без 
застосування процедур 
закупівель у порівнянні 
із загальною сумою 
коштів та загальною 
кількістю закупівель.
Закупівлі на суму, що 
є меншою за граничну 
вартість застосування ЗДЗ, 
використовуються з метою 
уникнення обов’язкового 
проведення конкурсних 
торгів, хоча такий поділ 
предмету закупівлі 
заборонений ЗДЗ (Ст. 4.2 )

Річний бюджет і річний 
план закупівель (веб-
сайт замовника торгів)

  

II. Ефективність процесу

5 Частка успішно 
завершених 
процедур 

Розрахунок частки 
відмінених торгів від 
загальної кількості 
оголошених процедур, 
включаючи лоти в рамках 
процедури закупівель

Повідомлення про 
відміну торгів або 
визнання їх такими, 
що не відбулися, 
публікується у ВДЗ, 
оприлюднюється на 
веб-сайті МЕРТ

  

6 Раціональне 
витрачання часу

Проміжок часу між 
оголошенням торгів 
і оголошенням про 
укладення договорів 
про закупівлю; кількість 
повторних торгів

Пункт 14 звіту 
про результати 
проведення процедури 
закупівлі, інша 
доречна інформація, 
опублікована у ВДЗ та 
оприлюднена на веб-
сайті МЕРТ

  

7 Баланс між 
вимогами до 
учасників торгів 
та вартістю 
закупівель

Аналіз обґрунтованості 
кваліфікаційних вимог 
та вимог до предмету 
закупівлі з урахуванням 
обсягу договору

Документація 
конкурсних торгів, 
включаючи зміни, якщо 
вони є; пункт 14 звіту 
про результати 
здійснення 
процедури закупівлі, 
оприлюдненого на веб-
сайті МЕРТ
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  Показник Метод Джерело інформації Аналіз Коментарі

8 Економічна 
ефективність 
процесу

Поділ предметів закупівлі, 
з метою уникнути 
застосування процедур 
конкурентних торгів; 
використання належних 
процедур для зниження 
операційних витрат

Пункт 14 звіту про 
результати здійснення 
процедури закупівлі, 
оприлюдненого на 
веб-сайті МЕРТ; додаток 
до плану закупівель, 
у разі надання такої 
інформації

  

III. Доброчесність процесу закупівель

9 Справедливість 
вимог 
документації 
конкурсних 
торгів

Аналіз технічних, 
комерційних та 
кваліфікаційних вимог 
документації конкурсних 
торгів, включаючи зміни, 
якщо такі відбулися

Документація 
конкурсних торгів, 
включаючи зміни, якщо 
такі є; пункт 14 звіту про 
результати здійснення 
процедури закупівлі, 
оприлюдненого на веб-
сайті МЕРТ

  

10 Конфлікт 
інтересів

Інформація про відносини 
між посадовими 
(службовими) особами 
замовника торгів (Статті 1, 
2, 11ЗДЗ) або між кількома 
учасниками (Стаття 17; 
6) ЗДЗ)

Пункт 6 звіту про 
результати здійснення 
процедури закупівлі, 
оприлюдненого на веб-
сайті МЕРТ; інформація

  

11 Механізм 
розгляду скарг

Аналіз рішень за скаргами 
і достовірність інформації 
про оскарження, наданої 
у звіті про результати 
здійснення процедури 
закупівлі, якщо така є

Веб-сайт АМКУ; 
пункт 14 звіту про 
результати здійснення 
процедури закупівлі, 
що оприлюднений на 
веб-сайті МЕРТ
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  Показник Метод Джерело інформації Аналіз Коментарі

12 Обґрунтованість 
відхилення 
пропозицій

Аналіз причин 
відхилення, в тому числі їх 
відповідність статті 17 ЗДЗ

Інформація про 
відхилення  пропозицій 
конкурсних торгів; 
пункт 14 звіту про 
результати здійснення 
процедури закупівлі, 
що оприлюднені на 
веб-сайті МЕРТ

  

IV. Результативність процесу закупівель

13 Обґрунтованість 
цін

Порівняння ринкової 
ціни і ціни акцептованої 
пропозиції конкурсних 
торгів

Звіт про результати 
здійснення процедури 
закупівлі, оприлюдне-
ний на веб-сайті МЕРТ; 
інформація про ціни на 
конкретний предмет 
закупівлі, за наявності

  

14 Задоволеність 
споживачів

Аналіз своєчасності і 
повноти результатів торгів: 
результати відповідають 
потребам і вимогам 
споживачів, наявність 
продукції у необхідній 
кількості; своєчасність 
придбання продукції за 
конкретним договором про 
закупівлю; відповідність 
вимогам щодо якості

Інформація, що 
може бути отримана 
безпосередньо від 
кінцевих споживачів

  

Під час аналізу даних про конкуренцію необхідно взяти до уваги такі фактори:

 ▸ частка неконкурентних процедур закупівель у загальній кількості проце-
дур закупівель і як це співвідноситься з переважаючими тенденціями в 
Україні;

 ▸ обґрунтованість підстав для застосування процедури закупівлі в одного 
учасника;

 ▸ закупівлі можуть проводитися в неналежний спосіб шляхом необґрунто-
ваного застосування процедури закупівлі в одного учасника через фаль-
сифікацію умов або поділу предмету закупівлі з метою уникнення прове-
дення процедури відкритих  торгів  або застосування Закону;
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 ▸ однак поділ договорів про закупівлю може бути доцільним, наприклад, 
якщо роботи, товари або послуги необхідні у різні моменти часу, розпо-
рошені по різних місцевостях, тоді як потужності для зберігання необхід-
ного товару відсутні;

 ▸ наявність нібито “нагальної потреби” часто застосовується для обґрунту-
вання процедури закупівлі в одного учасника;

 ▸ висока частка неконкурентних процедур може бути наслідком неналеж-
ного підходу замовників до вибору процедури закупівлі, а отже, причини 
застосування процедури закупівлі у одного учасника повинні підлягати 
подальшому аналізу;

 ▸ ті випадки, в яких застосування неконкурентних процедур видається не-
достатньо обґрунтованим, мають бути доведені до відома Уповноважено-
го органу;

 ▸ низькі показники участі в торгах можуть вказувати на наявність певних 
перепон, що знижують зацікавленість суб’єктів господарської діяльності 
до участі в процедурах державних закупівель. Наприклад, обмежувальні 
технічні вимоги, завищені кваліфікаційні вимоги, непропорційність адмі-
ністративних витрат на підготовку пропозиції вартості майбутньої угоди. 
Ці чинники потребують подальшого вивчення для внесення пропозицій 
щодо заходів, спрямованих на активізацію конкуренції;

 ▸ низький рівень участі може також відображати ринкові реалії в конкрет-
ному секторі або регіоні.

Під час аналізу даних про ефективність процесу закупівель необхідно при-
йняти до уваги наступні аспекти: 

 ▸ кількість укладених договорів про закупівлю по відношенню до кількості 
оприлюднених оголошень про торги;

 ▸ частка відмінених торгів або визнаних такими, що не відбулися, включа-
ючи лоти в рамках процедури торгів. Висока частка відмінених процедур 
або визнаних такими, що не відбулися, потребує подальшого аналізу для 
з’ясування причин такої ситуації (низька інституційна спроможність за-
мовника, відсутність фінансування, корупційні практики тощо);

 ▸ кількість проведення повторних торгів та підстави щодо цього;

 ▸ достатність терміну для підготовки пропозицій конкурсних торгів, його 
відповідність виду процедури, характеру і складності закупівлі;

 ▸ тривалість у часі різних стадій процедури закупівель, яка має бути достат-
ньою для забезпечення ефективності процесу закупівель;
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 ▸ низька частка пропозицій, що відповідали б вимогам документації кон-
курсних торгів у рамках кожної процедури, може вказувати на вади до-
кументації конкурсних торгів, включаючи обмежувальні специфікації, не-
достатність інформації в документації конкурсних торгів, надмірні вимоги 
щодо забезпечення відповідності предмету закупівлі тощо;

 ▸ диспропорція між адміністративними витратами на підготовку процеду-
ри закупівлі та вартістю договору про закупівлю;

 ▸ обґрунтованість вимог документації конкурсних торгів, які мають бути 
пропорційні до обсягу та оціненої вартості пакету. Наприклад, кваліфіка-
ційні вимоги до учасника торгів мають бути менш складними у разі заку-
півлі канцтоварів та більш жорсткими у випадку необхідності виконання 
великих будівельних робіт чи то закупівлі складного обладнання;

 ▸ середня тривалість процедури закупівлі у днях для оцінки ефективності 
процесу прийняття рішень та функціонування системи;

 ▸ застосування рамкових угод як нового методу закупівель та обсяги його 
застосування.

Аналіз процесу закупівель щодо відповідності критерію “доброчесність” може 
бути проведений з урахуванням наступних факторів:

 ▸ документація конкурсних торгів може містити дискримінаційні вимоги з 
метою обмеження участі в торгах однією або кількома компаніями;

 ▸ невиправдане використання інших, ніж ціна, критеріїв оцінювання: значні 
обсяги застосування суб’єктивних критеріїв або критеріїв, що не підда-
ються кількісній оцінці, можуть вказувати на вірогідність зловживання під 
час оцінки;

 ▸ конфлікти інтересів між посадовими особами, які ухвалюють рішення про 
укладання договорів, та компаніями, із якими вони є пов’язаними сімей-
ними або дружніми стосунками;

 ▸ відносини між учасниками, які беруть участь в певній процедурі. Напри-
клад, учасники торгів з різними юридичними найменуваннями можуть 
бути пов’язані через їхнє керівництво або власників;

 ▸ повторне укладання договорів про закупівлю з одним і тим самим суб’єк-
том господарської діяльності на шкоду відкритості і конкуренції;

 ▸ дотримання строків розгляду скарг;

 ▸ результати розгляду скарг;

 ▸ забезпечення виконання рішень за результатами розгляду скарг. Низь-
кі показники виконання рішень за результатами розгляду скарг можуть 
призвести до зниження конкуренції та послаблення довіри до доброчес-
ності інституту державних закупівель;
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 ▸ неефективність механізму розгляду скарг веде до сповільнення та зни-
ження ефективності процесу закупівель;

 ▸ частка кількості задоволених скарг до кількості відхилених скарг;

 ▸ тенденції подання скарг у певних галузях чи регіонах може вказувати на 
наявність проблем у процесі здійснення закупівель у таких галузях чи 
регіонах;

 ▸ скарги найчастіше подаються через проблеми з документацією конкурс-
них торгів; недотриманням вимог щодо обов’язкового оприлюднення ін-
формації; з дискримінаційними вимогами до учасників; зі зловживаннями 
під час перевірки та оцінки пропозицій; з шахрайськими або корупційни-
ми діями тощо. Кількість причин вказує на ті порушення, які зустрічаються 
найчастіше, а також на найслабші та найризикованіші аспекти процесу 
закупівель;

 ▸ кількість оскаржень рішень АМКУ.

Ефективність процесу закупівель може бути оцінена за допомогою аналізу 
таких факторів:

 ▸ одиничні розцінки на найпоширеніші види товарів та послуг, які широко 
оприлюднюються центрами з аналізу ринку, органами статистики, тощо, 
можуть використовуватись для оцінки відповідності цін пропозицій ре-
аліям на ринку;

 ▸ важливо розуміти, що одиничні розцінки на пропозицію конкурсних тор-
гів можуть також включати вартість конкретних вимог щодо предмету 
закупівлі, якщо вони не є цінами окремих послуг, таких як послуги тран-
спорту, страхування, навчання персоналу, використання устаткування 
тощо;

 ▸ дотримання строків здійснення платежів, кількість договорів, що не за-
реєстровані Державною казначейською службою, із зазначенням причин 
відмови в реєстрації зобов’язань;

 ▸ процедури контролю якості та приймання готової продукції (на предмет 
оцінювання ефективності процесів адміністрування договорів).

Ефективність процесу закупівель значною мірою залежить від наслідків їх 
проведення, зокрема від виконання договору та пов’язаних ризиків щодо: 
(І) доповнень і змін початкових умов, специфікацій, попередньо погодженої 
вартості або графіку виконання робіт, (ІІ) дотримання умов і вимог специфі-
кацій. На жаль, інформація про внесення змін до договорів про закупівлю не 
підлягає оприлюдненню, а тому не може бути перевірена на основі загально-
доступної інформації.

Показники доброчесності вказують на деякі “червоні прапорці” на різних 
рівнях процесу закупівель. Згідно з рекомендаціями ОЕСР “доброчесність” 
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визначається як використання коштів, ресурсів, активів і повноважень згідно 
з цільовим призначенням та в суспільних інтересах. В цьому аспекті, необхід-
но звернути увагу на необхідність запровадження спеціальних заходів задля 
запобігання та виявлення проявів шахрайства та корупції у сфері державних 
закупівель. Наприклад, можна запровадити надійний механізм повідомлення 
про шахрайські, корупційні або неетичні дії з боку суб’єктів закупівель. Крім 
того, низький рівень застосування антикорупційного законодавства розши-
рює можливості для корупції через слабку загрозу покарання. 

Т А Б Л И Ц Я  C

“Червоні прапорці”

“Червоні прапорці” Ознака Інші можливі пояснення

1 Надмірне використання менш 
конкурентних методів закупівель

Може бути 
ознакою підтримки 
конкретного учасника 
шляхом обмеження 
конкуренції

2 Складні, неконкретні або упереджені 
критерії оцінки

3 Критерії оцінки, що використовуються для 
укладення договору, відрізняються від 
критеріїв, передбачених документацією 
конкурсних торгів

4 Критерії оцінки застосовуються по різному 
до різних учасників процедури

5 Необґрунтоване відхилення пропозиції 
учасника

6 Багаторазове укладення договорів 
про закупівлю з одним і тим самим 
виконавцем на шкоду відкритості та 
конкуренції

7 Конфлікти інтересів у посадових осіб, 
які ухвалюють рішення про укладання 
договорів з компаніями, з якими вони 
пов’язані

8 Відносини між учасниками Порушення статті 
17 ЗДЗ

9 Інформація про банкрутство претендента

10 Інформація про доведені проступки 
учасника торгів
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“Червоні прапорці” Ознака Інші можливі пояснення

11 Договори постійно укладаються з 
обмеженим колом учасників в певному 
регіоні 

Ротація пропозицій

12 Слабке управління договором (рахунки 
сплачуються без перевірки якості і 
кількості)

Ознака неналежного 
управління 
державними 
ресурсами

Ризики тиску на осіб, які проводять моніторинг державних закупівель, мають 
бути оцінені та упереджені, зокрема, ймовірність “примусових дій”, які поляга-
ють у завданні шкоди або у загрозі завдати шкоду прямо або опосередковано 
особам чи їх майну.

Найчастіше випадки шахрайства та корупції проявляються у задоволенні осо-
бистої вигоди, розробці специфікацій на користь окремих учасників, поши-
ренні неправдивих відомостей про можливість участі в торгах та ухваленні 
упереджених рішень про укладення договорів про закупівлю, встановленні 
необ’єктивних вимог на користь учасника або виконавця, якому надається пе-
ревага, у скороченні термінів процедури закупівлі шляхом необґрунтованих 
посилань на “нагальні потреби” тощо.

Корупція і шахрайство найбільш ймовірно відбуваються на стадії подання 
пропозицій та виконання договорів про закупівлю. Це призводить до наступ-
них наслідків:

 ▸ зміст пропозицій стає відомим  до відкриття пропозицій;

 ▸ маніпуляції з пропозиціями до або під час відкриття на зразок підміни де-
яких розділів пропозиції або оголошення додаткових вимог під час від-
криття пропозицій (забезпечення конкурсних торгів, знижки тощо);

 ▸ відхилення пропозицій, які відповідають вимогам документації конкурс-
них торгів, з необґрунтованих або несуттєвих підстав та/або прийняття 
пропозицій, які не відповідають технічним вимогам, прийняття неповних 
пропозицій;

 ▸ застосування суб’єктивних критеріїв та методів оцінки, які відрізняються 
від тих, що передбачені документацією конкурсних торгів;

 ▸ відміна торгів або визнання такими, що не відбулися, у випадку неподання 
компанією-фаворитом пропозиції з найнижчою ціною.

Інші ризики включають в себе випадки змови між учасниками торгів, подання 
шахрайських заявок, хабарництво з метою впливу на рішення щодо акцепту 
пропозиції.
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Виконавці та постачальники у певній галузі або на певній території можуть 
увійти у змову або зафіксувати ціни на штучно завищених рівнях. У випадку 
поширення практики таємних змов відбувається значне зростання цін про-
позицій конкурсних торгів відносно існуючих на ринку. Тим не менш, змову 
дуже часто важко виявити, оскільки вона, як правило, тримається в таємниці, і 
схема відома тільки її учасникам.

Найпоширенішими методами змов між учасниками торгів, що часто спостері-
гаються в комбінації, є такі:

Несерйозні пропозиції надаються, конкурентами, які погоджуються на за-
значення занадто високих цін або включення неприйнятних для замовника 
додаткових умов, щоб сприяти акцепту пропозиції певного учасника. Такі не-
серйозні пропозиції не призначені для акцепту, але розроблені, щоб створити 
видимість справжніх конкурентних торгів. Схеми з несерйозними пропозиція-
ми є найбільш поширеними формами фальсифікації торгів, коли створюється 
фіктивна конкуренція, щоб приховати завищені ціни. У деяких випадках змова 
полягає  в тому, що переможець торгів складає і подає заздалегідь програш-
ні заявки від неіснуючих компаній, що було формально зареєстровано задля 
участі у певних конкурсних торгах, але інформацію про які не можна знайти 
ані в лістингу суб’єктів господарювання, ані в телефонних довідниках, ані че-
рез мережу Інтернет.

Ротація пропозицій полягає у поданні заявок кількома претендентами, які 
домовляються по черзі пропонувати найнижчу ціну. Ротація переможців тор-
гів може здійснюватись за торгами одного розпорядника, за видом робіт або 
географічним регіоном.

Відкликання пропозицій відбувається, коли один або кілька конкурентів 
погоджуються утримуватися від участі в торгах або відкликати раніше подану 
пропозицію на користь призначеного переможця. У таких випадках підрядни-
ки, що відповідають кваліфікаційним вимогам, утримуються від конкуренції та 
стають субпідрядниками, або учасник, який пропонує найнижчу ціну, відкли-
кає свою пропозицію та стає субпідрядником.

Поділ ринку є угодою, за якою конкуренти ділять між собою ринки. В таких 
схемах конкуруючі фірми розподіляють конкретних клієнтів, продукти або 
території між собою. Наприклад, одному конкуренту буде дозволено брати 
участь у торгах певних замовників. У свою чергу, ця компанія не буде брати 
участі у торгах інших розпорядників коштів, які “закріплені” за іншими конку-
рентами. В інших схемах конкуренти погоджуються продавати продукти тільки 
покупцям у визначених географічних районах і пропонувати свідомо високі 
ціни для клієнтів в географічних зонах, виділених іншим компаніям-змовникам.

Тоді як ці індикатори можуть викликати підозри у змові, вони не є доказом 
змови. Наприклад, цінові пропозиції, які набагато вищі від інших, можуть 
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свідчити як про змову, так і про неправильну оцінку вартості поданої пропо-
зиції. Таким чином, індикатори змови потребують подальшого дослідження з 
метою визначення, чи дійсно має місце змова, або є інше, можливо, цілком 
невинне пояснення підозрілих дій.

На наявність зв’язків між учасниками може вказувати наступне:

 ▸ залучення учасників, які не перемогли в торгах, як субпідрядників;

 ▸ невідповідність програшних пропозицій специфікаціям;

 ▸ наявність значної кількості пропозицій, що не відповідають вимогам або 
мають інші вади;

 ▸ контактна інформація є однаковою для двох або більше учасників (адре-
са, телефон/факс, імена власників чи керівників);

 ▸ інші ознаки обміну ціновою інформацією між виконавцями, поділу терито-
рій або укладення інших неформальних домовленостей.

Наприклад, обмін ціновою інформацією може бути виявлений, якщо систе-
матична розбіжність складає, скажімо, 25% складових фінансових пропози-
цій, або існують істотні відмінності в цінах, які не можна пояснити (однакові 
бренди або товари, які не повинні значно відрізнятися по ціні). Тим не менш, 
ця інформація може бути перевірена тільки посадовими особами, які беруть 
участь в процесі оцінки і мають доступ до поданих пропозицій.

Корупційна вразливість процесу державних закупівель на стадії виконання 
договору про закупівлю в основному пов’язана з різними аспектами управлін-
ня даним процесом, зокрема, прийняттям результатів. Погана якість товарів 
або робіт є основним показником шахрайської реалізації договору підряд-
ником. Якщо замовник не має належних процедур для перевірки кількості і 
якості товарів або робіт, є ризики шахрайського виконання договору поста-
чальниками або підрядниками, які можуть посилюватися корупційними діями.

Систематичне прийняття товарів, робіт та послуг поганої якості посадовими 
особами, виконавцями або інспекторами робіт у сфері будівництва, є показ-
ником можливої корупції. Відсутність контролю за фізичним оглядом товарів 
і послуг, що поставляються, і контролю за виконанням робіт також може бути 
індикатором корупції, оскільки це дозволяє підряднику поставляти товари і 
послуги нижчої якості, ніж зазначено в його договорі з державними замовни-
ками. Таким чином підрядник компенсує ті кошти, які він витратив на хабарі, 
або повернення частини отриманої плати.

Важливо пам’ятати, що етап виконання договору про закупівлю є так само 
вразливим до корупції, як і етап проведення торгів, особливо з точки зору 
компромісної якості або необґрунтованих змін до положень договору з ме-
тою збільшення загальної вартості.
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Розділ 5.  Деякі додаткові поради 
спостерігачам щодо 
інтерпретації даних аналізу

 ▸ методологія “червоних прапорців” має застосовуватись з обережністю 
та розсудом, оскільки “червоний прапорець” не обов’язково означає 
корупцію!

 ▸ до Закону України “Про здійснення державних закупівель” часто вносять-
ся зміни різного масштабу (28 правок за 2,5 роки реалізації), і така не-
стабільність законодавчої бази має негативний вплив на реалізацію ЗДЗ. 
Спостерігач повинен підходити із розумінням до кожного конкретного 
випадку та розрізняти ненавмисні помилки і порушення. Крім того, необ-
хідно перевіряти поправки до ЗДЗ, щоб бути обізнаним в останніх змінах 
до правил і процедур;

 ▸ спостереження підлягають подальшому аналізу на предмет виявлення 
тенденцій та переважної практики з метою виявлення причин ефектив-
ності або неефективності закупівель;

 ▸ високий коефіцієнт неконкурентних процедур не обов’язково може бути 
“червоним прапорцем”, оскільки це може означати, що бюджетні асигну-
вання було виділено лише на покриття нагальних потреб у комунальних 
послугах, що надаються лише одним виконавцем;

 ▸ аналіз ринку і вплив на місцеву промисловість допомагає зрозуміти певні 
аспекти закупівель, пов’язані із конкуренцією;

 ▸ прозорість не є достатньою для забезпечення підзвітності, але повинна 
бути доповнена участю громадян у моніторингу і нагляді, які посилюють-
ся шляхом встановлення чітких механізмів для забезпечення оперативно-
го реагування органів влади на звіти спостерігачів;

 ▸ висновки повинні містити інформацію щодо випадків застосування пе-
редової практики, недоліків системи та рекомендації щодо підвищення 
ефективності системи державних закупівель.
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Додаток А.  Інструкція щодо 
заповнення форми

Звіт про результати проведення 
моніторингу закупівлі 
за державні кошти (зразок) 

Вступ

 ▸ Суб’єкт моніторингу. Зазначається стисла інформація про організацію 
громадянського суспільства (ОГС), що здійснює моніторинг (повне найме-
нування, дата заснування, місце знаходження та контактні телефони (із 
зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку), кількість членів, ос-
новна мета діяльності організації).

 ▸ Прізвище, ім’я, по батькові Спостерігача (-ів) (необов’язково).

 ▸ Додаткова інформація (у випадку необхідності).

Частина 1. Підготовчий етап

Об’єкт моніторингу

 ▸ Закупівля (зазначається вид процедури, предмет закупівлі, повне най-
менування та місцезнаходження замовника торгів) була обрана для 
здійснення моніторингу з боку громадянського суспільства (зазнача-
ється підстава здійснення моніторингу, причина особливого інтересу, 
наприклад: важливість результатів моніторингу для місцевої спільноти; 
намір перевірити, чи здійснюються процедури відповідно до чинного 
законодавства, тощо).

 ▸ Період здійснення моніторингу (зазначається дата початку та кінця про-
ведення моніторингу).

Визначення необхідності володіння спостерігачами технічними знаннями 
та оцінка рівня відповідності таких знань (чи можливості отримання відпо-
відних професійних консультацій).

 ▸ Для проведення моніторингу необхідне володіння Спостерігачем  (-ами) 
наступними технічними знаннями (зазначається відповідно до конкрет-
них випадків).
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 ▸ Спостерігач (-і) володіє (-ють) достатніми знаннями в даній сфері або 
буде (-уть) мати доступ до фахівців з даних питань (зазначаються прізви-
ще, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання експертів).

Розкриття інформації та запобігання ситуації конфлікту 

 ▸ Спостерігач повинен підтвердити письмово відсутність конфлікту інтере-
сів (КІ).

 ▸ Термін “конфлікт інтересів” визначено Законом України “Про Засади запо-
бігання та боротьби з корупцією”: “Конфлікт інтересів: реальні або такі, що 
видаються реальними, протиріччя між приватними інтересами особи та 
її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єк-
тивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи 
не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень”.

 ▸ Спостерігач повинен підтвердити відсутність ділових або родинних від-
носин з суб’єктами проведення закупівель, які підлягають моніторингу.

Чіткі настанови щодо звітування про порушення, які виявлено під час про-
ведення моніторингу

 ▸ Беручи до уваги конкретні обставини та рівень співпраці з місцевими ор-
ганами влади, настанови щодо звітування про порушення повинні бути 
адаптовані до кожної конкретної ситуації.

 ▸ У цьому розділі може бути наведено стислу інформацію про наявність 
та види порушень, які було виявлено в процесі здійснення моніторингу; 
дату та спосіб інформування певного державного органу; вжиті за резуль-
татами моніторингу заходи (у випадку вжиття таких заходів).

Адміністративні процедури інформування про витрати

Якщо Спостерігач зазнав витрат, пов’язаних з проведенням моніторингу, які 
підлягають відшкодуванню, то інформація про них повинна бути надана у цьо-
му розділі.

Заходи щодо співпраці з державними органами

Зазначаються відповідні заходи, якщо такі відбулися при проведенні чи за 
результатами проведення моніторингу. Наприклад, підписання меморандуму 
про співпрацю, створення спільної робочої групи, налагодження он-лайн- 
взаємодії тощо.
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Частина 2. Джерела інформації

Зазначається вид та найменування джерел інформації, які було використано 
для проведення моніторингу.

Частина 3. Збір, класифікація і аналіз даних

Використовуються таблиці A, B, C для введення даних.

Частина 4. Попередні висновки

Ця частина повинна описувати основні висновки та рекомендації, які зробле-
ні Спостерігачем під час проведення моніторингу (наприклад, питання від-
сутності публікацій щодо оприлюднення інформації про проведення закупівлі, 
обмежені специфікації, низький рівень зацікавленості з боку учасників торгів, 
“червоні прапорці”, рівень обґрунтованості закупівельних цін, затримки, пи-
тання якості або кількості продукції, значна кількість скарг тощо).

Частина 5. Обговорення висновків та рекомендацій

Розробляються остаточні висновки і рекомендації із зазначенням, куди 
буде направлено звіт за результатами моніторингу і яким чином його буде 
оприлюднено.



НЕЗАЛЕЖНИЙ МОНІТОРИНГ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
ПРАКТИЧНІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

40

  Громадський контроль 
державних закупівель:

Теоретико-методологічні засади 
та інституціоналізація

Наталія Піроженко, доцент кафедри 
державного управління місцевого 
самоврядування ОРІДУ НАДУ при 
Президентові України, к.держ.упр, доцент

Останнє десятиріччя ХХ століття в Україні було ознаменоване зароджен-
ням і розгортанням соціально-політичних процесів становлення грома-

дянського суспільства, повноцінної участі громадян в політичному житті. На-
разі відбуваються зміни соціокультурних норм спілкування та взаємодії між 
різними соціальними групами, трансформуються або відмирають їх застарілі 
зразки, народжуються нові моделі. Саме тому сучасний період розвитку укра-
їнського суспільства характеризується не тільки процесами різкого збільшен-
ня соціально-економічних проблем, а й посиленням ролі громадськості в по-
шуку шляхів їх вирішення. 

Вже не викликає сумнівів той факт, що успіх розбудови демократичного су-
спільства залежить, з одного боку, від рівня структур громадської ініціативи, 
а з іншого – від рівня і якості діалогу держави з цими структурами. Тільки у 
такому випадку правомірно говорити про демократичний режим, за якого 
управління має характер не односторонньої дії, а конструктивної взаємодії з 
рівноправними прямими і зворотними зв’язками.

Об’єктом пильної уваги з боку суспільства у всьому світі є питання сфери заку-
півель товарів, робіт та послуг за державні кошти та контролю за їх ефективним 
і раціональним використанням. В даному випадку сам покупець, тобто держа-
ва, повинен бути зацікавлений в максимальній ефективності процесу. Адже 
це форма економічних відносин між державою та постачальниками товарів, 
робіт та послуг, яка має суттєві переваги для обох сторін. Ринок державних за-
купівель є досить значним, і проблеми, що виникають на ньому, позначаються 
на рівні розвитку багатьох сфер соціально-економічного життя суспільства. 

Втім, ситуація у сфері державних закупівель залишається конфліктною, при-
чому всі учасники цього процесу відзначають його низьку ефективність та 
наявність значної кількості зловживань. Численні помилки, що допущені 
при її формуванні, призвели до того, що на ринку держзакупівель діє вели-
чезна кількість недобросовісних постачальників, зростає число контрактів, 
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укладених з єдиним виконавцем, справедливі скарги залишаються без відпо-
віді, а незаконне виведення коштів з державного сектору економіки складає 
величезні суми.

З об’єктивних причин органам публічного управління часто властиві злов-
живання владними повноваженнями і реалізація власних інтересів на шкоду 
суспільним, що підтверджує їх неготовність та небажання ділитися владою. 
Така негативна тенденція веде до зміни сутності і соціального призначення 
держави, тому для її подолання потрібно обмеження влади, тобто контроль 
з боку громадськості. За умов якісного та результативного проведення гро-
мадського контролю, дана сфера перестає бути монополією органів публічної 
влади чи окремих посадових осіб. Ефективне впровадження і функціонування 
даного механізму створює умови для проведення державних закупівель на 
засадах прозорості та конкуренції, підвищує рівень довіри населення до ді-
яльності органів публічної влади в даній сфері, сприяє не тільки боротьбі з 
проявами корупції й заощадженню коштів платників податків, а й приносить 
відчутний прибуток переможцям, котрі отримують замовлення на постачання 
товарів, робіт чи послуг на значні суми.

Актуальність проблеми вдосконалення системи державних закупівель для 
сучасної України обумовлює необхідність розробки теоретико-методоло-
гічних аспектів нових форм впливу громадськості на владу з метою забезпе-
чення ефективних та доброчесних закупівель, підготовки і реалізації держав-
но-управлінських рішень в даному напрямку, таких, наприклад, як міжсектор-
не партнерство. Розгляд визначеної теми дослідження з позицій контролю в 
сфері державних закупівель у свою чергу висуває завдання переосмислення 
закономірностей розвитку міжсекторних відносин і співпраці органів публіч-
ної влади та структур громадянського суспільства. Адже технологія управлін-
ня будь-якою системою повинна будуватися на підставі розуміння природи 
цієї системи. От чому найбільш актуальною проблемою наразі є формування 
і впровадження надійних механізмів соціального зворотного зв’язку під час 
контролю діяльності держави з боку громадянського суспільства в рамках 
міжсекторного партнерства.

Об’єктивні потреби суспільного розвитку обумовили широкий науковий 
інтерес до проблеми партнерства. У монографічних працях, наукових стат-
тях, а також навчальних посібниках українських науковців розкриваються 
зміст понять міжсекторне партнерство, публічно-приватне партнерство, 
соціальне партнерство, історія партнерства і світовий досвід його викори-
стання, форми і механізми реалізації (А. Крупник, В. Мартиненко, В. Надрага, 
П. Надолішній, Н. Нижник, В. Нанівська, В. Работа, Н. Ротар, В. Скуратівський, 
В. Смоловик, В. Ситник, А. Стойко, В. Токовенко, Л. Юрченка та ін.)

За сприяння міжнародних фондів видано перші практичні навчальні посібни-
ки для органів публічної влади і лідерів громадських організацій, що також 
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надають певне уявлення про історію і логіку становлення інституту партнер-
ства, розкривають форми, механізми і технологію формування та реалізації 
проектів у його межах.

Проте, незважаючи на широкий, на перший погляд, діапазон проблематики, 
усе ще залишаються недостатньо дослідженими ключові питання теорії і ме-
тодології механізмів партнерства як засобу реалізації контролю з боку громад-
ськості у сфері державних закупівель та особливостей його запровадження в 
практику України.

Державні закупівлі є дієвим інструментом раціонального та ефективного ви-
користання бюджетних коштів. Держава виступає потужним замовником на 
придбання продукції (товарів, робіт і послуг), продавцем якої може бути як 
підприємство, яке частково або повністю знаходиться у її власності, так і будь-
яка приватна структура.

Так, загальна сума фактичних видатків, за результатами проведення у період 
протягом січня – червня 2012 процедур державних закупівель, згідно з да-
ними Держстату, становить 81 429 545,4 тис. гривень, що в 1,9 рази переви-
щує обсяги фактичних видатків, здійснених в аналогічному періоді 2011 року 
(42 355 675,0 тис. гривень), та становить 36,6 відсотка від загального обсягу 
укладених протягом звітного періоду договорів на закупівлю товарів, робіт і 
послуг за державні кошти. Тобто в даному випадку мова йде про значні суми 
витрат, які здійснює держава. 

Таким чином, державні закупівлі є вагомим інструментом регулювання попиту 
та пропозиції на конкретні види продукції, оскільки здійснюють собою при-
дбання товарів, робіт і послуг за державні кошти7.

Ефективні правила і процедури проведення державних закупівель сприяють 
виконанню державою її соціально-економічних функцій через забезпечення 
державних органів товарами, роботами та послугами в потрібній кількості та 
належній якості своєчасно та на прийнятних договірних умовах. Відповідно 
до Закону України “Про здійснення державних закупівель”, головною метою 
їх проведення є створення конкурентного середовища, забезпечення про-
зорості та боротьба зі зловживаннями у сфері закупівель за державні кошти. 
Створення таких умов є об’єктивною необхідністю продовження інституцій-
них змін, з метою успішного виконання Програми економічних реформ на 
2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава”, Державної програми активізації розвитку економіки на 
2013-2014 рр.

7 Див. визначення терміну  “державні кошти”  у ст. 1 Закону України  “Про здійснення 
державних закупівель”.
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Проте аналіз результатів перевірок органами державного і громадського 
контролю, а також численні нарікання з боку як учасників, так і замовників 
державних закупівель свідчать про значну кількість проблем у цій сфері: чис-
ленні правопорушення, змови тощо. Так, Департаментом державної служби 
по боротьбі з економічною злочинністю МВС України за перший квартал 2012 
року, з понад 500 проведених торгів, на яких були присутні працівники міліції, 
було зупинено та відмінено понад 250 закупівель, з яких у 60% рішення про 
відміну прийняте лише через присутність працівника міліції.

Функціонуюча наразі в Україні система державних закупівель характеризу-
ється розбалансованістю інтересів її учасників, нерозвиненістю необхідних 
інститутів, що сприяли б її ефективному функціонуванню. Через можливість 
реалізації владних повноважень, розподілу (перерозподілу) значних мате-
ріальних ресурсів державні закупівлі характеризуються як одна з найбільш 
корумпованих сфер економіки, що спричиняє значні втрати державі. Злов-
живання в процесі закупівель за державні кошти значно впливають на ефек-
тивність та раціональність державних витрат. Внаслідок штучного завищення 
закупівельних цін на товари, роботи чи послуги держава зазнає фінансових 
збитків; серед інших поширених загроз – падіння показників якості, порушен-
ня норм та стандартів, невиконання технічних умов договорів.

Таким чином, прояви корупції у сфері державних закупівель перешкоджають 
економічному зростанню і вражаюче б’ють по рівню життя населення. Проте, 
слід відзначити, що корупційні злочини не єдина причина порушень під час 
проведення державних закупівель. Недосконале та неефективне управління 
даним процесом через брак інституційної спроможності також не сприяють 
реалізації принципу раціонального й ефективного витрачання державних 
коштів. 

Таким чином, питання здійснення контролю в сфері державних закупівель в 
Україні наразі є надзвичайно актуальними і регулюються наступними норма-
тивно-правовими актами:

 ▸ Конституція України;

 ▸ Кодекси України – Бюджетний, Податковий, Цивільний, Господарський, 
Кримінальний, Про адміністративні правопорушення;

 ▸ Закони України – Про державний бюджет України, Про Рахункову палату, 
Про Антимонопольний комітет України, Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні, Про банки та банківську ді-
яльність тощо; Постанови Кабінету Міністрів України – відповідно до на-
прямів діяльності державних органів, що здійснюють контроль;



НЕЗАЛЕЖНИЙ МОНІТОРИНГ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
ПРАКТИЧНІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

44

 ▸ Накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – Уповно-
важеного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державних закупівель та інших ЦОВВ.

Згідно з чинним законодавством сьогодні державний нагляд (контроль) у сфе-
рі закупівель у межах їх повноважень здійснюється Уповноваженим органом, 
органами державної контрольно-ревізійної служби, Державною казначей-
ською службою, Антимонопольним комітетом, а також Рахунковою палатою і 
правоохоронними органами, які в межах повноважень, визначених Конститу-
цією і законами України, виконують відповідні функції.

Однак реалізація завдань контролю у сфері державних закупівель нереальна 
без мобілізації фінансових, трудових, інтелектуальних та інших ресурсів су-
спільства в цілому. Незадовільний стан системи державних закупівель на даний 
час тільки підкреслює гостроту проблеми недостатньої ефективності інститу-
тів державного контролю. На наш погляд, питання має вирішуватися в іншому 
ключі – лише через ефективні зворотні зв’язки, безпосередню участь громадян 
у державному управлінні, важливим елементом якої є громадський контроль. 

У науковій літературі сформувалися різні підходи до розуміння сутності та ос-
новних параметрів громадського контролю діяльності органів влади. Однак, 
при всіх розбіжностях, абсолютна більшість сучасних дослідників поділяють 
думку, що громадський контроль – це діяльність, насамперед, інститутів гро-
мадянського суспільства та окремих громадян, що спрямована на встанов-
лення відповідності дій органів державної влади нормам законодавства та по-
требам і інтересам суспільства, а також на корегування виявлених відхилень. 
При цьому, коригуюча функція може здійснюватися за допомогою звернення 
до уповноважених державних органів або до громадської думки.

Суб’єктами такого контролю є громадські об’єднання, політичні партії, профе-
сійні спілки, кооперативні, молодіжні та інші організації, органи громадської са-
моорганізації, трудові колективи, а також окремі громадяни. Зрозуміло, що кон-
трольні повноваження даних суб’єктів не носять юридично владного характеру, 
адже всі вони виступають від імені громадськості, а не держави. Тому для гро-
мадського контролю характерно попередження порушень законності у сфері 
виконавчої влади за допомогою застосування заходів громадського впливу.

До особливостей громадського контролю зазвичай відносять такі:

1) здійснюється громадянами та їх об’єднаннями;

2) об’єктом контролює діяльність органів публічного управління, державних 
підприємств та установ, їх посадових осіб;

3) застосовуються заходи громадського впливу;

4) має профілактичну і правовідновну спрямованість;

5) здійснюється у взаємодії з іншими засобами забезпечення законності.
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Правову базу здійснення громадського контролю в Україні складають Кон-
ституція України; Закони України: „Про громадські об’єднання”, “Про 
політичні партії в Україні”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії ді-
яльності”; “Про благодійництво та благодійні організації”, “Про професійних 
творчих працівників та творчі спілки”, “Про молодіжні та дитячі громадські 
організації”, “Про звернення громадян”, “Про інформацію”, “Про порядок 
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про телебачення та 
радіомовлення”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Украї-
ні”, “Про соціальні послуги”, “Про Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки”,  “Про виконання рішень та засто-
сування практики Європейського суду з прав людини”, “Про доступ до пу-
блічної інформації” тощо, Укази Президента України: від 1 серпня 2002 р. 
№ 683 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності 
органів державної влади”; від 31 липня 2004р. № 854 “Про забезпечення 
умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики”; від 5 травня 2011 р. № 547 “Питання забезпечення ор-
ганами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, від 24 березня 
2012 р. № 212 “Про Стратегію державної політики сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реаліза-
ції” тощо, постанови Кабінету Міністрів України: від 4 січня 2002 р. № 3 
“Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 
органів виконавчої влади”; від 29 серпня 2002 р. № 1302 “Про заходи щодо 
подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої вла-
ди”; від 24 лютого 2003 р. № 208 “Про заходи щодо створення електронної 
інформаційної системи “Електронний Уряд”; від 5 листопада 2008 р. № 976 
“Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експерти-
зи діяльності органів виконавчої влади” тощо.

Відповідно до Конституції України громадяни мають право брати участь в 
управлінні державними справами (ст. 38). І теоретично, і практично це перед-
бачає можливість здійснення громадського контролю діяльності органів дер-
жавного управління, державного апарату і посадових осіб.

У сфері державних закупівель громадський контроль забезпечується через 
вільний доступ до всієї інформації щодо їх проведення, яка підлягає оприлюд-
ненню відповідно до базового Закону (ст. 9). При цьому замовники і учасники 
процедур закупівель та Уповноважений орган повинні сприяти залученню 
громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до за-
конів України «Про об’єднання громадян», «Про звернення громадян» і «Про 
інформацію». В той же час громадяни і громадські організації та їх спілки не 
мають права втручатися у діяльність Уповноваженого органу та процедуру 
визначення замовником переможця торгів. 
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Відповідно до ст. 9, під час проведення процедур розкриття пропозицій кон-
курсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової 
інформації, чий безперешкодний доступ зобов’язані забезпечити замовники. 

Позитивним  прикладом даної тези є впровадження в Україні Ініціативи „Парт-
нерство „відкритий Уряд”, що спрямоване на підвищення рівня відкритості та 
прозорості діяльності державних органів, підтримку залучення інститутів гро-
мадянського суспільства до формування державної політики, впроваджен-
ня високих стандартів професійної чесності в державному управлінні. Так 
в рамках Ініціативи проведено роботу над законопроектами з питань ство-
рення сприятливих умов для діяльності органів самоорганізації населення, 
вдосконалення Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції”, 
випробовування пілотної версії Єдиного державного порталу адміністра-
тивних послуг (http://poslugy.gov.ua), впровадження проектів електронного 
урядування. 

Водночас є питання, які реалізовуються менш активно, зокрема це стосується 
діяльності місцевих органів виконавчої влади, більшість з яких лише розпочи-
нають необхідну роботу з впровадження Ініціативи.

Детальний аналіз чинного законодавства і практичного досвіду показує, що 
на даний момент можна знайти лише ознаки з даної проблеми. Так, залишаєть-
ся належним чином не розкритим зміст правового феномену громадського 
контролю, відсутність законодавчої характеристики його механізму та реко-
мендаційний характер вказують на декларативність завдань інститутів грома-
дянського суспільства.

На даний час умови, в яких розвиваються відносини організацій громадян-
ського суспільства і органів державної влади, бажають кращого: органи влади 
часто не бажають «ділиться владними ресурсами», ще не зжиті патерналістські 
настрої як політичних діячів, так і державних службовців, а також утриманські 
уявлення представників організацій громадянського суспільства про обов’яз-
ки державних структур. Останні, як і раніше, часто розглядають громадськість 
як об’єкт управління, за яким потрібно стежити, організовувати і контролю-
вати. Фактично, в цілому, йдеться про неготовність влади до взаємодії з ор-
ганізаціями третього сектору, який не сприймається нею в якості реальної 
суспільної сили і партнера. В той час як лідерами організацій громадянського 
суспільства недостатньо усвідомлюється сила взаємної підтримки, згуртова-
ності у відносинах з владою.

Чимало організацій громадянського суспільства грішать тим, що, натхненні 
“духом роз’єднання й індивідуалізму”, свою незалежність вважають самоціл-
лю існування і категорично відмовляються від відносин, де є хоч натяк на 
контроль з боку органів влади. Це призводить до завищеної оцінки власної 
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значущості і, відповідно, до неготовності конструктивно обговорювати мож-
ливість об’єднання з іншими такими організаціями.

Отже, головною проблемою постає проблема інституціоналізації і фахової не-
підготовленості багатьох організацій громадянського суспільства. Вона обу-
мовлює слабкість їх впливу на державні структури, адже не сприяє спільному 
з владою виконанню серйозних завдань. 

Таким чином, можна виділити такі основні чинники розвитку системи громад-
ського контролю діяльності органів державної влади в Україні:

1. Забезпечення незалежності органів громадського контролю щодо орга-
нів державної влади. Вирішення цього питання особливо актуальне для 
організацій громадянського суспільства на місцевому рівні.

2. Обов’язковість громадського контролю. Недосконалість правової бази 
дозволяє органам влади уникати громадського контролю при вирішенні 
багатьох питань, що мають велику соціально-економічну значимість. 

3. Обов’язковість врахування органами державної влади зауважень і пропо-
зицій, висловлених структурами громадського контролю.

4. Демократизм гласність громадського контролю з метою подолання спроб 
надати даному процесу замкнутий і непрозорий характер, крім того, існу-
ють випадки замовчування підсумків результатів контролю.

5. Обізнаність української правлячої еліти та громадян щодо необхідних 
знань про сутність, способи, методи, форми, механізми та інструменти 
громадського контролю. 

6. Цілісність системи громадського контролю. Взаємодія між різними струк-
турами громадського контролю має бажати кращого, це призводить до 
того, що їх ресурси (інформаційні, організаційні, кадрові) використову-
ються недостатньо ефективно.

В державних закупівлях ці проблеми загострюються ще й нерозвиненістю се-
реднього класу – соціальної бази проведення громадського контролю; зро-
щуванням чиновницького і комерційного інтересів на шкоду громадському; 
особливо високим рівнем корупції в держзамовленні; серйозними ризиками, 
пов’язаними з непрофесійністю кадрів як органів публічної влади, так і органі-
зацій громадянського суспільства, їх некомпетентністю в питаннях державних 
закупівель.

Водночас часткове або повне усунення громадськості від участі у контролі 
сфери державних закупівель містить низку ризикових факторів, що негативно 
впливають на її існування, обмежують права громадян на отримання якісних 
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і своєчасних суспільних послуг, що впливає на умови життя усіх верств насе-
лення, розвитку держави і суспільства в цілому.

Щоб запобігти даному явищу, треба створити необхідні умови для становлен-
ня як сильної держави, так і розвинутого громадянського суспільства. І це має 
стати обов’язковим при виборі альтернатив управлінських дій на всіх стадіях 
і етапах державного управління, тобто в процесах державотворення, розро-
блення державної політики та втілення її у життя. Мова йде про паритет сил 
як головну умову партнерства, адже, за винятком рідкісних випадків, партнер-
ство між сильним і слабким неможливе.

Практика управління в умовах демократизації суспільного життя і становлен-
ня ринкової економіки свідчить про неефективність традиційних організацій-
но-управлінських засобів і заходів та про необхідність пошуку нових шляхів 
вирішення питань і форм управління, що відповідали б складності сучасних 
проблем та потребам часу. Адже спроба суб’єкта управління регулювати, 
втручатися у внутрішній розвиток державної системи без урахування його 
особливостей приречена на поразку. 

Питання, що наразі постають перед науковцями й політиками, можна сформу-
лювати таким чином: “Як за сучасних умов суспільство може бути незалежним 
від держави і співпрацювати з нею та контролювати її основні інституції, якщо 
навіть у західних країнах із розвинутою демократією спостерігаються зворот-
ні процеси, тенденції до посилення саме контролю над суспільством і з боку 
держави?”

Наукова привабливість як самої категорії «партнерство», так і концепцій та 
ідей, що з нею пов’язані, зростала по мірі поширення гуманістичної ідеоло-
гії. Ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття приходить усвідомлення того, 
що об’єктивно одні соціальні групи не можуть диктувати свою волю іншим, а 
подальша конфронтація загрожує усе новими і новими соціальними потря-
сіннями, «поглинаючи» значну частку валового національного продукту. Як 
противага теорії класової боротьби, що із середини ХІХ століття претендува-
ла на роль головного «регулятора» історичного процесу, формується теорія 
соціальних реформ. Якщо втілення марксистсько-ленінської теорії велося з 
позиції класової непримиренності аж до революційного насильства, то пред-
ставники реформістського напряму декларували необхідність досягнення 
«гармонії класових інтересів» і встановлення «класового миру». 

Проте практична реалізація ідей партнерства стала можливою тільки тоді, 
коли спроможність потенційних суб’єктів такої взаємодії – груп із різними, 
зазвичай конфронтуючими, інтересами – почала поступово наближатися до 
точки паритету, коли демократичний розвиток суспільства привів до станов-
лення його трьохсекторної моделі. При цьому технічний прогрес уможливив 
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суттєве зростання реальних доходів населення, що значно розширило поле 
для укладання суспільного договору на принципах партнерства.

Сьогодні в країнах, де визнається приватна власність, існує чи формується 
ринкова економіка, реалізуються принципи демократії, всю множину юридич-
них осіб прийнято розділяти на три сектори: перший сектор поєднує органи 
державної влади і органи місцевого самоврядування (органи публічної вла-
ди), підвідомчі їм організації, майно яких перебуває в державній чи комуналь-
ній власності; другий – приватні комерційні організації, тобто організації, що 
переслідують одержання прибутку як основну мету своєї діяльності, і майно 
яких не перебуває в державній чи комунальній власності; третій – органі-
зації, що не мають за основну мету діяльності одержання прибутку, не роз-
поділяють отриманий прибуток серед своїх учасників, і майно яких також не 
знаходиться в державній чи комунальній власності.

У науковій літературі і в політичній практиці в Україні ці три сектори зазвичай 
називають відповідно: публічним, комерційним і громадським. Проте належить 
враховувати, що вітчизняне законодавство поділяє всю множину юридичних 
осіб на два великі класи: підприємницькі і непідприємницькі товариства (Ци-
вільний кодекс України). Водночас непідприємницькі товариства (споживчі 
кооперативи, громадські об’єднання тощо) також можуть здійснювати підпри-
ємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громад-
ського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, 
юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає 
меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню (Ст. 21 Закону 
України «Про громадські об’єднання»). 

Класифікація на три сектори досить умовна. Вона не враховує організації, 
що засновані на змішаному характері власності, а також існування перехід-
них форм. Варто звернути увагу й на те, що до непідприємницьких товариств, 
тобто інститутів громадянського суспільства, належать, наприклад, бізнес- 
асоціації, що представляють інтереси другого (комерційного) сектору. Багато 
організацій як другого, так і третього секторів є багатофункціональними, отже, 
деякі їх функції можуть бути присутніми в різних секторах. Така типологія, як 
і будь-яка інша, не дає уявлення про взаємозв’язок між ними, що забезпечує 
цілісність суспільства. Проте вона підкреслює якісні особливості кожного з 
секторів. Основним критерієм розмежування є цільове призначення доходу 
від комерційної діяльності: непідприємницькі товариства (громадські органі-
зації) можуть його використовувати тільки на виконання статутних завдань. 

Серед соціальних теорій, що передували концепціям трьохсекторного су-
спільства і міжсекторного партнерства, специфічне місце посідає теорія сус-
пільного вибору (Public choice theory) як теоретичне відображення суспіль-
но-політичних і соціально-економічних реалій середини ХХ ст. Вона сформу-
валася у 50–60-ті роки минулого століття як самостійний напрям економічної 
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науки, що вивчав питання оподаткування та державних витрат у контексті 
проблем надання суспільних благ (Дж. Бґюкенен, Дж. Бреннан, Д. Мюллер, 
У. Нісканен, М. Олсон, Г. Таллок, Р. Толлісон та ін.). Найбільш узагальнено можна 
сказати, що теорія суспільного вибору вивчає різні способи і методи, за допо-
могою яких люди використовують урядові установи у своїх власних інтересах.

Ідея партнерства в державній політиці чітко викристалізовується вже в кон-
цепції нового державного менеджменту. Осборн і Геблер, аналізуючи тен-
денції в публічному управлінні у 80-ті роки минулого століття, відмічали, що 
проблему нестачі грошей для надання громадських послуг у штатах і містах 
США керівники вирішували іншим шляхом, ніж раніше, коли просто підвищу-
вали податки. Як зазначає Осборн, керівники вчилися, як об’єднувати разом 
суспільні групи і фонди будівництва дешевого житла; як об’єднати бізнес, най-
маних робітників і науку для стимулювання економічних інновацій і створен-
ня нових робочих місць; як об’єднати сусідні громади і поліцейські управління 
для зниження злочинності. Іншими словами, вони вчилися тому, як розв’язу-
вати проблеми, каталізуючи діяльність співтовариства, – як, швидше, рулити, 
ніж гребти».

Автори огляду адміністративних реформ у розвинених країнах на цьому ета-
пі як антитезу поняттю «адміністрування» («Administration») використовують 
термін «врядування» «Governance». Саме партнерство між різними суспільни-
ми секторами є інституційною формою «врядування»  – вироблення і реаліза-
ції публічної політики на засадах партнерської взаємодії органів публічного 
управління, приватного сектору і громадянського суспільства, що реалізуєть-
ся у формах “партнерства щодо публічної політики” і “багаторівневого парт-
нерства”. Таким чином, врядування – це така форма публічного управління, за 
якої інтереси суспільства виступають дієвим механізмом, що визначає напрям 
розвитку інституту держави, а громадяни є активними суб’єктами суспіль-
но-політичних відносин.

Місія врядування – через міжсекторну співпрацю на засадах партнерства за-
безпечити соціально-економічний розвиток країни, максимально орієнто-
ваний на задоволення потреб громадян. Так, співробітництво відповідно до 
концепції врядування базується на таких основних передумовах:

 ▸ всі суб’єкти співробітництва у його межах мають спільний інтерес та не 
переслідують приватні;

 ▸ суб’єкти співробітництва обмінюються ресурсами, значення яких визна-
ється усіма учасниками процесу обміну. У цьому контексті моральна під-
тримка також виступає вагомим ресурсом у процесі прийняття рішень;

 ▸ співробітництво ґрунтується на моделі спільного визначення єдиних 
основ взаємодії із спільними ризиком і відповідальністю за отримані 
результати.
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Важливість концепції врядування, а точніше демократичного врядування, для 
України обумовлюється “концентрацією” причин, які у в об’єднаній Європі на-
ростали поступово. Як ніколи раніше, актуальна проблема “з’єднати” Україн-
ську державу з її громадянами. Недовіра суспільства до влади, низький у по-
рівнянні з європейськими стандартами рівень життя, з одного боку – еконо-
мічна глобалізація, проблеми навколишнього середовища, нові інформаційні 
і комунікаційні технології, з іншого – посилюють суспільні ризики, трансфор-
муючи їх у реальні загрози.

У найбільш загальному вигляді інститути громадянського контролю саме й на-
цілені на зниження транзакційних витрат по встановленню в суспільстві від-
носин з партнерської співпраці. Громадський контроль змушує органи влади 
проводити відповідну політику згідно з принципами верховенства права та 
законності, ефективно і цілеспрямовано.

Тому доцільність впровадження механізмів партнерства в процесі проведен-
ня громадського контролю державних закупівель для України беззаперечна: 
відмова партнерів від конфронтації на користь взаємної згоди, співробітни-
цтво на паритетних засадах суттєво сприяли б внутрішній стабілізації та досяг-
ненню основної мети державних закупівель. Дослідження ж цих механізмів, 
створення науково обґрунтованої бази для їх конструювання та коректного 
вплетення у тканину реальної публічної політики, а також розроблення кон-
цептуальної бази для формування моделей та методів такої взаємодії стали 
наразі гострою необхідністю соціально-економічних перетворень в країні. 
При цьому врахування локального і глобального контекстів в процесі фор-
мування і реалізації політики, як одна із сутнісних характеристик дієвого вря-
дування, є важливим на регіональному і місцевому рівнях не менше, ніж на 
загальнодержавному.

Не менш актуальним є і необхідність “зв’язати” групи інтересів відповідальні-
стю за вирішення життєво важливих питань суспільного розвитку. Йдеться 
про створення в системі публічного адміністрування адаптаційних механізмів 
з огляду на умови проведення державних закупівель, що постійно змінюють-
ся, із залученням на засадах партнерства нових інтелектуальних, організацій-
них, матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

Відтак, правомірно вести мову про нагальну потребу втілення концепції де-
мократичного врядування у практику державного управління і місцевого са-
моврядування, а також про цілу низку проблем на цьому шляху, розв’язання 
яких можливе за умови продовження політичної та адміністративної реформ.

Складна функція органів влади з відповіді на потреби й інтереси суспільства 
вимагає функціонування спеціального механізму, що здійснює виявлення й 
вирішення соціально-економічних проблем. На нашу думку, таким інструмен-
том виступає соціальний механізм демократичного врядування, неодмінною 



НЕЗАЛЕЖНИЙ МОНІТОРИНГ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
ПРАКТИЧНІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

52

складовою якого має бути партнерство органів публічної влади і організацій 
громадянського суспільства.

Соціальний механізм демократичного урядування – це сукупність і логічний 
взаємозв’язок соціальних елементів, процесів і закономірностей, що перед-
бачають налагодження організованої взаємодії людей, їхніх співтовариств, 
соціальних груп, розуміння пріоритету загальних інтересів і цілей над меркан-
тильними, і необхідності дотримання взаємних зобов’язань і відповідальності.

Зауважимо, що тільки такий варіант співпраці між владою та громадянами 
передбачає рівні права в процесах проведення контролю за здійсненням 
державних закупівель та спільного ухвалення державно-управлінських рі-
шень за його результатами. Міжсекторне партнерство тут виступає як засіб 
підвищення ефективності управління і функціонування системи державних 
закупівель, що виражається у висуванні обґрунтованих цілей, у створенні і 
розвитку управлінської системи, яка покликана забезпечити досягнення цих 
цілей, тобто як сукупність дій, що пов’язані з функціональним і організаційним 
забезпеченням погодженого впливу суб’єкта управління на систему держав-
них закупівель.

Як вже зазначалось, взаємодія між різними структурами громадського конт-
ролю поки що недостатньо розвинута, що призводить до недостатньо ефек-
тивного використання їх ресурсів (інформаційних, організаційних, кадрових 
тощо). Тому наразі виникає необхідність вироблення загальних принципів і 
стандартів здійснення громадського контролю у різних галузях і на різних те-
риторіях, формування єдиної інформаційної та методичної бази. 

Для досягнення зазначених цілей істотне значення має чітке визначення за-
вдань, що стоять перед органами контролю. 

В таких умовах громадський контроль у сфері державних закупівель має вико-
нувати наступні завдання:

 ▸ Моніторинг для виявлення порушень законодавства при плануванні та 
проведенні процедур державних закупівель, затвердженні та виконанні 
договорів про закупівлю.

 ▸ Ініціювання та безпосередня участь у спільних засіданнях з питань плану-
вання, проведення та аналізу виявлених під час громадського контролю 
порушень, належного виконання і результату держзакупівель.

 ▸ Інформування населення та всіх зацікавлених осіб про результати гро-
мадського контролю, позитивний і негативний досвід закупівельної 
діяльності.

 ▸ Підготовка, професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації гро-
мадських контролерів, експертів та інших профільних фахівців.
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Виконання останнього є досить важливим, адже громадський контролер 
(Спостерігач) – це представник суспільства, що має активну громадську пози-
цію, небайдужий до проявів бюрократизму, корупції, інших правопорушень, та 
який володіє необхідними професійними знаннями і досвідом для виконання 
своїх функцій. При цьому відразу постає потреба в фахівцях нових спеціаль-
ностей: медіатор, експерт, третейський суддя, судовий експерт, аудитор і т.д. 
Значним позитивом є те, що виникає потреба у вчених експертах, що означає 
активізацію інтересу до науки.

Втім, правовий зміст контролю у сфері державних закупівель полягає не тіль-
ки в отриманні інформації про фактичний стан об’єкта контролю, у перевірці 
фактичного виконання закону чи іншого загальнообов’язкового припису, до-
цільності та ефективності закупівлі, але й у практичному усуненні порушень, 
що містяться у прийнятих рішеннях, ужиття заходів у процесі контролю для 
оцінки та усунення недоліків і т.д. 

У зв’язку з цим є необхідність у законодавчому забезпеченні максимальної 
відкритості структур громадського контролю, їх регулярної публічної звітно-
сті. Крім того, актуальним є вироблення механізмів оприлюднення підсумків 
громадського контролю, перш за все, через ЗМІ, що фінансуються за рахунок 
коштів платників податків.

Отже, зміст контрольної діяльності організації громадянського суспільства 
має включати:

а) отримання всебічної та повної інформації про виконання ними приписів;
б) аналіз таких даних;
в) попередження та виявлення правопорушень.

Суб’єкти громадського контролю в рівній мірі можуть використовувати і пра-
вові, і соціальні контрольні механізми. У першому випадку, суб’єкти громад-
ського контролю у разі виявлення порушень законності з боку державних 
органів і посадових осіб органів публічної влади застосовують правові меха-
нізми, реалізуючи конституційне право на звернення до органів державної 
влади для прийняття відповідних заходів. В іншому випадку, при виявленні 
недоліків у діяльності посадових осіб органів публічного управління чи дер-
жавних організацій, контролюючий вплив здійснюється через інститут гро-
мадської думки.

Використовуючи цей соціальний інститут, заснований на моральних і етичних 
нормах, суб’єкти громадського контролю піддають широкому розголосу фак-
ти порушень, формують негативне ставлення населення до них та осіб, які їх 
вчинили, створюють ситуацію політичної об’єктивності. Оприлюднення фактів 
зловживання владою, порушень законності в системі державних закупівель 
має не тільки негативний резонанс у суспільстві, але й може стати приводом 
для втручання в ситуацію офіційних контролюючих органів.
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Висновки. Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що становлення інсти-
тутів громадянського суспільства має супроводжуватися розширенням інсти-
туту громадського контролю, який, не підміняючи і не замінюючи контрольну 
діяльність державних органів, здатний надати їм значну допомогу і підтримку 
в реалізації державної політики. Одним із найактуальніших напрямів в цьому 
аспекті є удосконалення системи громадського контролю у сфері державних 
закупівель, з метою реалізації їх основної мети – раціонального та ефективно-
го витрачання державних коштів, створення середовища добросовісної кон-
куренції та боротьби з проявами корупції.

Сьогодні, в умовах розбудови демократичного врядування, формування рин-
кових відносин в Україні функція реалізації громадського контролю повинна 
доповнюватися такими культурними цінностями, як принципи взаємності, мо-
ральних зобов’язань, довіри та досягнення злагоди. Тому наразі для України 
актуальним є питання зміни відносин між органами публічної влади та громад-
ськості у процесі проведення громадського контролю. При цьому постає про-
блема досягнення необхідного балансу між державою та механізмами її впли-
ву на суспільство – з одного боку, і громадянським суспільством – з іншого.

Отже, однією з головних цілей соціально-економічного розвитку країни 
слід окреслити партнерство держави і організацій як один з головних чин-
ників розбудови демократичного урядування, що ґрунтується на наступних 
постулатах: 

 ▸ зацікавленість кожної із взаємодіючих організацій у пошуку шляхів вирі-
шення проблем;

 ▸ узгоджене співробітництво між конкурентами у вирішенні спірних питань;

 ▸ об’єднання зусиль і можливостей кожної зі сторін у вирішенні важливих 
проблем, що неефективно “атакуються” ними окремо;

 ▸ прагнення пошуку реалістичних рішень, а не імітації такого пошуку;

 ▸ взаємоприйнятий контроль і врахування суспільних інтересів при вирі-
шенні проблемної ситуації;

 ▸ правова обґрунтованість співпраці, що надає вигідні кожній стороні і 
суспільству в цілому умови взаємодії.

Зазначений принцип взаємовідносин забезпечить необхідну, особливо на по-
чатковій стадії формування демократичної системи урядування, гармонію між 
першим і третім секторами, створить умови для забезпечення максимальних 
темпів прогресу, адже будь-яка соціальна організація зберігається як ціліс-
ність завдяки своїй здатності адекватно відповідати на виклики.

Громадський же контроль, що реалізується на засадах партнерства, організо-
вано і цілеспрямовано в рамках політико-правової системи, повинен вирішу-
вати виникаючі проблеми між громадянами і державою цілком цивілізовано, 
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шляхом використання визначених законом каналів взаємодії і взаємної відпо-
відальності; такий контроль є найважливішою умовою реалізації проголоше-
ного Конституцією України принципу народовладдя. 

За таких умов об’єднання і координація всіх гілок влади, відповідальних за 
управління системою державних закупівель, виконання державного замов-
лення, учасників державних закупівель, громадських організацій, всіх спожи-
вачів товарів, робіт та послуг за державні кошти з метою профілактики пору-
шень і викорінення корупції у даній сфері, зробить її цивілізованою і такою, що 
відповідає сучасним європейським стандартам. 

Для зміцнення громадського контролю здійснення державних закупівель не-
обхідні кількісне та якісне зростання організацій третього сектору, підвищен-
ня їхньої компетентності, інституційної і ресурсної спроможності, покращен-
ня комунікацій, пошук і використання нових технологій контролю, вдоскона-
лення спільних дій.

Наростає необхідність вироблення загальних принципів і стандартів здійс-
нення громадського контролю у різних галузях і на різних територіях, фор-
мування єдиної інформаційної та методичної бази. У зв’язку з цим все більшої 
актуальності набуває питання про прийняття системоутворюючого норма-
тивно-правового акту – Закону України “Про громадський контроль”.
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