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Аналітичне дослідження стосується системи публічних закупівель. Досліджено ро-
звиток системи державних закупівель з часу першого Закону “Про закупівлю товарів, 
робіт і послуг за державні кошти” (2000 року) до оновленої редакції Закону “Про пу-
блічні закупівлі”, що вступив в силу у квітні 2020 року. Визначені чинники, які пору-
шують права добросовісних учасників та призводять до витрати бюджетних коштів у 
величезних розмірах, а саме: приховування в системі самого предмету тендеру, поділ 
закупівлі на дрібніші частинки та підвищення ціни після підписання договору, шля-
хом оформлення додаткової угоди.

Вітчизняне законодавство на сьогоднішній день надає всі можливості змінити на кра-
ще ситуації стосовно змов учасників тендерів між собою. Зниження вартісного по-
рогу закупівель – найважливіша правка для сфери публічних закупівель, адже вони 
ускладнюють укладання договору з «потрібними» постачальниками та можуть виве-
сти із тіні значну кількість тендерів вартістю до 200 тисяч гривень. 
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Розвиток системи державних закупівель 
в нашій країні розпочався відразу піс-
ля проголошення незалежності, а пер-
ший вітчизняний закон “Про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за державні ко-
шти”[1]  був прийнятий Верховною Ра-
дою III-го скликання 22 лютого 2000 
року. Це був типовий закон про за-
купівлі Комісії ООН з права міжнарод-
ної торгівлі UNCITRAL (United Nations 
Commission on International Trade Law). 
Він містив у собі застосування визнаних 
на міжнародному рівні процедур здійс-
нення закупівель, конкуренцію, децен-
тралізований підхід та принцип прозо-
рості. Не зважаючи на те, що цей закон 
не був досконалим, він заклав декілька 
суттєвих моментів для подальшої на-
лежної системи здійснення державних 
закупівель.

Статус уповноваженого органу у сфері 
державних закупівель було закріплено 
за Міністерством економіки України, на 
яке поклали відповідальність за моніто-
ринг, забезпечення дотримання поло-
жень, розгляд скарг та розв’язання су-
перечок.

У 2003 році Україна підписала Конвен-
цію ООН проти корупції, яка набула 
чинності з 01 січня 2010 року і з цього 
моменту Конвенція стає невід’ємною 
частиною українського законодавства 
та отримує перевагу над будь-яким по-
ложенням, що їй суперечить. Новий За-
кон України №2289-VI “Про здійснення 
державних закупівель” [2] приймається 
Верховною Радою 01 червня 2010 року. 
На момент його прийняття Україна вже 
декілька років член Світової Організації 
Торгівлі (WTO) і цей закон мав на меті 
наблизити вітчизняне законодавство у 

сфері державних закупівель до прин-
ципів і правил WTO через створення 
умов, що запобігають проявам корупції 
та зловживанням, таких як: конкурентне 
середовище, публічність та прозорість.

За наступні декілька років до закону 
№2289-VI приймається ціла низка змін, 
які суттєво змінюють правові засади здій-
снення державних закупівель, зокрема: 
запроваджуються спеціальні норми для 
суб’єктів господарювання в певних сфе-
рах, відміняється поняття «типового дого-
вору», а також запроваджується процеду-
ра електронного реверсивного аукціону 
- процесу пониження ціни пропозицій 
учасників, починаючи з найвищої до най-
нижчої, що проводиться в три раунди.

Деякі внесені зміни фактично означали 
відмову від принципів прозорості та кон-
куренції у сфері державних закупівель. 
Зокрема, без передбаченого законодав-
ством конкурсу, було надано дозвіл про-
водити закупівлі до чемпіонату Європи 
з футболу “Євро-2012”, [3]  а трохи згодом 
була запроваджена особлива процедура 
закупівель у сфері енергетики. 

10 квітня 2014 року мінімально необхід-
ною кількістю голосів депутатів Верхов-
ної Ради (226), ухвалюється нова редакція 
Закону України №1197-VII “Про здійснен-
ня державних закупівель” [4], який вста-
новлює поріг 100 тисяч гривень (без 
ПДВ) для товарів та послуг та 1 мільйон 
гривень для замовлених робіт. 15 верес-
ня 2015 року ця межа виросте до звичних 
і на теперішній час 200 тисяч гривень для 
товарів та послуг та 1,5 мільйона гривень 
для робіт.
В червні 2014 року, після підписання еко-
номічної частини Угоди про партнерство 
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та співробітництво між Європейськими 
співтовариствами і Україною, питання 
адаптації вітчизняного законодавства 
у сфері державних закупівель до стан-
дартів ЄС стало питанням забезпечен-
ня виконання міжнародних зобов’язань 
нашої країни перед європейськими 
партнерами. Серед стратегічних заходів 
у сфері державних закупівель на той 
час можна було виділити спрощення 
тендерних процедур, більш широке за-
лучення бізнесу до участі у конкурсах, 
надання громадськості всебічних мож-
ливостей аналізу та контролю до всіх 
проведених державних закупівель.

12 лютого 2015 року у Києві команда 
пілотного проекту з реформування дер-
жавних закупівель презентує результат 
своєї роботи – систему електронних за-
купівель “ProZorro”.

Наступний 2016 рік стає роком суттєвих 
змін у системі державних закупівель 
України. По-перше, в обіг вводиться но-
вий термін - “публічні” закупівлі. По-дру-
ге, принципово змінюється сам підхід 
до здійснення закупівель із паперового 
до машинного, запроваджується проце-
дура електронного аукціону, перевірки 
звітних документів замовників в елек-
тронному вигляді. З 01 серпня 2016 року 
вона стала обов’язковою для всіх за-
купівель органів публічної адміністрації 
(державної влади та місцевого самовря-
дування), а також для юридичних осіб та 
їх об’єднань, які забезпечують потреби 
держави або територіальної громади в 
Україні.

Система складається з веб-порталу 
уповноваженого органу (Державне під-
приємство «ProZorro») і дев’ятнадцяти  [5]
акредитованих електронних торговель-
них майданчиків. Усі дані зберігаються 
в Центральній Базі Даних (далі – ЦБД), 
інтерфейс для входу розташований на 
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кожному з акредитованих приватних 
торговельних майданчиків. Веб-портал 
уповноваженого органу [6] публікує ін-
формацію про закупівлю на всіх етапах 
реалізації і надає доступ до процедур і 
планів закупівель. Інформація автома-
тично синхронізовується між торговель-
ними майданчиками, ЦБД та веб-порта-
лом уповноваженого органу.

Наступний 2016 рік стає роком суттєвих 
змін у системі державних закупівель 
України. По-перше, в обіг вводиться но-
вий термін - “публічні” закупівлі. По-дру-
ге, принципово змінюється сам підхід 
до здійснення закупівель із паперового 
до машинного, запроваджується проце-
дура електронного аукціону, перевірки 
звітних документів замовників в елек-
тронному вигляді. З 01 серпня 2016 року 
вона стала обов’язковою для всіх за-
купівель органів публічної адміністрації 
(державної влади та місцевого самовря-
дування), а також для юридичних осіб та 
їх об’єднань, які забезпечують потреби 
держави або територіальної громади в 
Україні.

Система складається з веб-порталу 
уповноваженого органу ([6] Державне 
підприємство «ProZorro») і дев’ятнад-
цяти акредитованих електронних тор-
говельних майданчиків. Усі дані збері-
гаються в Центральній Базі Даних (далі 
– ЦБД),

Синхронізація потоків даних від усіх 
компонентів системи в ЦБД дозволяє 
всім користувачам системи взаємодіяти 
незалежно від торговельного майдан-
чику, яким вони користуються; з іншого 
боку, єдина база спрощує доступ до да-
них про закупівлі, полегшуючи контроль 
з боку регулюючих органів та громадсь-
кості.

З моменту створення та станом на кінець 



2018 року всього в електронній системі 
закупівель було зареєстровано близько 
35 тисяч організаторів закупівель та по-
над 210 тисяч учасників закупівель. 

Оголошено 2,730 мільйона за-
купівель, очікуваною вартістю май-
же 2,072 трлн. грн., з яких: 458 тис. 
надпорогових закупівель з очіку-
ваною вартістю 1,626 трлн. грн., 784 
тис. допорогових закупівель з очіку-
ваною вартістю 1,626 трлн. грн., 784 
тис. допорогових закупівель, з очіку-
ваною вартістю майже 235 млрд. 
грн. та опубліковано 1,488 млн звітів 
про укладені договори на сумму 210 
млрд. грн. 

Різниця суми очікуваної вартості за-
купівель та суми переможних пропози-
цій складає 7,64% або близько 65,5 млрд. 
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Серед ключових переваг “ProZorro” 
можна виділити наступні:

 - користування відкритим кодом, що 
знаходиться у вільному доступі для ау-
диту та контролю;
 - запровадження обов’язкового аукціо-
ну для пониження ціни;
 - можливість вільного отримання про-
зорої статистики та простого оскаржен-
ня;
-створення конкурентного середовища 
для майданчиків з метою покращення 
сервісу проведення закупівель.

Крім цього, з 01 серпня 2016 року вво-
диться в дію Закон України №922-VIII 
“Про публічні закупівлі”[8] , який чинний 
і на момент публікації цього матеріалу.

Законопроектом передбачається здійс-
нення державних закупівель із засто
уванням двох конкурентних процедур. 

регулювання: відкриті торги і конкурент-
ний діалог, а також однієї неконкурент-
ної – переговорної процедури закупівлі. 

Відкриті торги здійснюються з обов’яз-
ковим проведенням аукціону з найниж-
чою ціною та з урахуванням нецінових 
критеріїв. Процедура конкурентного 
діалогу застосовується в разі, якщо за-
мовник не може визначити необхідні 
технічні, якісні характеристики товарів 
та робіт або визначити вид послуг або 
ж для прийняття оптимального рішен-
ня про закупівлю необхідно провести 
переговори з учасниками (предметом 
закупівлі є консультаційні, юридичні по-
слуги, розроблення інформаційних си-
стем, програмних продуктів, здійснення 
наукових досліджень тощо).

Переговорна процедура закупівлі 
здійснюватиметься без попередньої 
публікації (оприлюднюється тільки 
повідомлення про намір укласти до-
говір після проведення переговорів з 
учасником процедури).

Проектом Закону також передбачається 
можливість створення централізованих 
закупівельних організацій (далі – ЦЗО), 
якими є юридичні особи, що визнача-
ються Кабінетом Міністрів України, Ра-
дою міністрів Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самовряду-
вання, замовниками, відповідальними 
за організацію і проведення процедур 
закупівель та закупівель за рамкови-
ми угодами в інтересах замовників від-
повідно до Закону. Особливості ство-
рення та діяльності ЦЗО та особливості 
здійснення ними закупівель за рамко-
вими угодами встановлюються Кабіне-
том Міністрів України. 
19 вересня 2019 року Верховна Рада IX-
го скликання приймає Закон України 
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№114-IX [9], яким вноситься ряд суттєвих 
змін до Закону України “Про публічні за-
купівлі”..

Адже за останні п’ять років ні суспільство 
загалом, ні експертне середовище не 
побачило єдиного працюючого дієвого 
фільтра, який би, по-перше, охоплював 
не лише критичні, а й усі сфери, які так 
чи інакше врегульовуються законодав-
чими актами, а, по-друге, працював би 
на певному балансі інтересів – з одного 
боку стейкхолдерів, з іншого – держави.
Утім на рівні суто законопроектної ро-
боти такий фільтр все ж працював і про-
довжує працювати й досі. 

В Законі пропонується новий вид за-
купівлі – спрощена закупівля (стат-
тя 14), порядок здійснення якої розпо-
всюджується на закупівлі товарів, робіт 
і послуг, вартість яких дорівнює або 
перевищує 50 тисяч гривень та є мен-
шою за 200 тисяч гривень. Законом пе-
редбачено (частина 3 статті 3), що “у разі 
здійснення закупівель товарів, робіт і 
послуг, вартість яких не перевищує 50 
тисяч гривень, замовник повинен до-
тримуватися принципів здійснення пу-
блічних закупівель та може використо-
вувати електронну систему закупівель, 
у тому числі електронні каталоги для 
закупівлі товарів. У разі здійснення та-
ких закупівель без використання елек-
тронної системи закупівель, замовник 
обов’язково оприлюднює в електронній 
системі закупівель звіт про договір про 
закупівлю, укладений без використання 
електронної системи закупівель.”

Розширюється також перелік конку-
рентних процедур закупівель. Так, окрім 
процедури відкритих торгів та конку-
рентного діалогу, замовник може засто-
совувати процедуру торгів з обмеже-
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совувати процедуру торгів з обмеже-
ною участю (розділ VI, який вводиться 
в дію з жовтня 2020 року). Дана проце-
дура застосовується, якщо товари, ро-
боти чи послуги внаслідок їх складного 
або спеціалізованого характеру можуть 
бути запропоновані обмеженою кількі-
стю учасників, які потребують обов’яз-
кової попередньої перевірки кваліфіка-
ції. Водночас для протидії “ціновому 
демпінгу” в сфері публічних закупівель 
в законі регламентований новий інстру-
мент – аномально низька ціна тендер-
ної пропозиції учасника процедури за-
купівлі. 

Це ціна найбільш економічно вигідної 
пропозиції за результатами аукціону, 
яка є меншою на 40 або більше відсотків 
від середньоарифметичного значення 
ціни/приведеної ціни тендерних пропо-
зицій інших учасників на початковому 
етапі аукціону, та/або є меншою на 30 
або більше відсотків від наступної ціни/
приведеної ціни тендерної пропозиції 
за результатами проведеного електрон-
ного аукціону (частина 3 статті 1).
Аномально низька ціна визначається 
електронною системою закупівель ав-
томатично за умови наявності не менше 
двох учасників, які подали свої тендер-
ні пропозиції щодо предмета закупівлі 
або його частини (лота). Учасник, який 
запропонував аномальну низьку ціну, 
зобов’язаний протягом одного робочо-
го дня з дня визначення найбільш еко-
номічно вигідної тендерної пропозиції 
надати її обґрунтування. У разі неналеж-
ного обґрунтування або його відсутності 
замовник може відхилити таку пропози-
цію (частина 14 статті 29 розділу VI). 
Змінилися підходи до організації за-
купівельної діяльності. Так, організацією 
та проведенням процедур закупівель 
займаються уповноважені особи за-



мовника. Крім того, організацією та про-
веденням процедур закупівель може за-
йматися тендерний комітет, але виклю-
чно до кінця 2021 року. Також замовник 
може передати проведення своїх про-
цедур закупівель (закупівель за рамко-
вими угодами) до централізованих за-
купівельних організацій.

Також законом передбачена можливість 
виправлення учасником невідповід-
ності в інформації (документах), що по-
дані ним у своїй тендерній пропозиції, 
які були виявлені замовником після роз-
криття тендерних пропозицій, протя-
гом двадцяти чотирьох годин з моменту 
розміщення замовником в електронній 
системі закупівель повідомлення з ви-
могою про усунення усіх невідповідно-
стей. 

Запроваджено також нові правила щодо 
подачі скарги та повернення її оплати 
учаснику, а також встановлено заборо-
ну для замовника відміняти тендер чи 
визнавати його таким, що не відбувся,  
під час розгляду скарги на цей тендер 
органом оскарження.
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Сфера державних закупівель була і є од-
нією із найпроблемніших та найчастіше 
згадуваних, коли мова заходить про ко-
рупційні зловживання, а також вона – 
потужний чинник значних фінансових 
втрат державного бюджету. У 2014 році, 
на момент прийняття Закону України 
№1699-VII “Про засади державної анти-
корупційної політики в Україні (Антико-
рупційна стратегія) на 2014-2017 роки” 
[10]  за інформацією Служби безпеки 
України, втрати від корупційних обору-
док під час проведення процедур дер-
жавних закупівель становили 10-15 від-
сотків (35-52,5 млрд гривень) видаткової 
частини державного бюджету щороку. 

Вітчизняне законодавство про публіч-
ні закупівлі, яким було запроваджено 
електронні аукціони, зацікавленими 
сторонами оцінюються неоднозначно 
та по-різному. З одного боку, заслуговує 
позитивної оцінки проведення держав-
них закупівель за допомогою електрон-
них торгових майданчиків, що могло би 
стати шляхом вирішенням проблеми 
корупції в цій сфері. Прозорість дер-
жавних закупівель та інформативна від-
критість легітимізує витрати держор-
ганів в очах небайдужих громадян та дає 
змогу кожному пересвідчитися в цільо-
вому використанні сплачених податків. 
З іншого боку, існує чимало нарікань на 
існуючі проблеми, які неможливо усу-
нути виключно заходами з підвищення 
прозорості - недоліки організації робо-
ти замовників і некомпетентність членів 
комітетів з конкурсних торгів.

Говорячи про досягнення “ProZorro”, 

існують розповсюджені запевнення, 
що з одного боку ця система змен-
шує корупцію, а з іншого — підвищує 
ефективність закупівель. Однак, аналі-
зуючи численні “переможні” статті та 
“переконливі” монологи представників 
влади, можна легко зробити висновок, 
що оцінка ефективності здійснюється 
за допомогою гучних слів з наведен-
ням одиничних кількісних показників, 
без застосування серйозного аналітич-
ного контенту щодо порівняння ситуа-
ції, яка була до та після впровадження 
“ProZorro”. Тільки порівняння одного і 
другого з наведенням чітких конкретних 
критеріїв того, як саме змінилися публіч-
ні закупівлі в Україні після запроваджен-
ня “ProZorro”, дозволить насправді дати 
оцінку ефективності цього ресурсу.

Дуже часто в останній час можна зу-
стріти заголовки про те, що саме завдя-
ки “ProZorro” вдалося зекономити значні 
суми коштів державного або місцевого 
бюджетів. Однак точність та відповід-
ність реальності таких повідомлень 
часто викликають неоднозначні запи-
тання, адже в переконливій більшості 
випадків має місце ситуація, коли за-
мовнику вдалося придбати товар за 
нижчою ціною від стартової тільки через 
те, що вона була з самого початку закла-
дена вище від ринкової.

“Непрозорість” здійснення закупівель, 
коли вони здійснюються в обхід систе-
ми або на зовсім інших умовах, які були 
заздалегідь погоджені системою – також 
предмет багаточисленних публікацій в 
медіа.
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Замовник може свідомо оголошува-
ти торги на досить недалеку дату, щоб 
учасник не мав фізичної можливості 
якісно підготуватися, зібрати необхідні 
папери, довідки, сертифікати тощо. До-
сить відомим та ефективним є прихову-
вання в системі власне самого предмету 
тендеру (завантажується нечитабельна, 
незрозуміла назва, інколи свідомо із 
граматичними помилками), щоб тіль-
ки заздалегідь повідомлені замовники 
мали можливість його знайти та вчасно 
подати свої пропозиції.

Ще один дієвий спосіб обходу електрон-
ної системи – поділ закупівлі на дрібніші 
частинки, що не перевищують 199 999 
грн, адже в такому випадку закупівлі 
можна проводити без “ProZorro”.

Усі ці чинники окремо і разом порушу-
ють права добросовісних учасників та 
призводять до розтрати бюджетних ко-
штів у величезних розмірах. Свого часу 
важливою перемогою електронної си-
стеми “ProZorro” стало впровадження 
окремого модулю громадського контро-
лю публічних закупівель “DOZORRO”. 
Підсилена штучним інтелектом, ця 
підсистема має на меті оцінку ризиків 
кожного тендеру. Вона передає най-
сумнівніші тендери представникам 
громадських організацій, що входять 
до “DOZORRO”-спільноти, а вже вони 
можуть зробити остаточний висновок 
щодо наявності порушень.

Зі свого боку замовники публічних за-
купівель інколи також висловлюють 
певні претензії до системи ProZorro, 
адже непоодинокі випадки, коли пере-
можець торгів відмовляється від підпи-
сання чи виконання умов договору. В 
такому випадку замовник витрачає час 
або на підписання договору з наступ-
ним учасником або вимушений прово-
дити тендер знову.

Однак одним із найважливіших досяг-
нень ProZorro є її публічність, яку ця си-
стема змогла започаткувати у процесі 
публічних закупівель. На сьогоднішній 
день будь-хто може побачити всі тен-
дерні пропозиції, незалежно від того, чи 
торги є тільки запланованими, чи вони 
вже відбулися.

Система дозволяє бачити порушення 
та надає можливість аналізувати мето-
ди та механізми унеможливлення тих чи 
інших корупціогенних факторів, а також 
з’являється можливість підсумовування 
результатів аналізу та розробки подаль-
ших удосконалень системи державних 
закупівель.

16 жовтня 2019 року Президентом Украї-
ни були підписані зміни до закону “Про 
публічні закупівлі” [11], які мають бути 
введені в дію з 19 квітня 2020 року. Нова 
редакція закону має на меті зменшення 
потенційної корупційної складової про-
ведення тендерів, убезпечення замов-
ників та виконавців від взаємних ри-
зиків і відповідного захисту держави від 
перевитрат бюджету.

Чи вдасться унеможливити більшість 
ризиків при проведенні публічних за-
купівель і чи не залишиться можливо-
стей для корупційних схем після запро-
вадження цього закону, покаже час і 
практичне застосування.

Однак вже зараз можна зробити висно-
вок, що хоча й системна реформа тен-
дерного процесу “ProZorro” і стала потуж
ним революційним інструментом бо-
ротьби з корупцією в Україні, однак вона 
не може повністю унеможливити ри-
зиків отримання неправомірної вигоди.

Наприкінці 2017 року український під-
приємець у сфері текстильного біз-
несу Олександр Соколовський сфор-
мулював 25 способів, як можна обійти 
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мулював 25 способів, як можна обійти 
“ProZorro”[12]. В червні 2018 року співза-
сновник видання “Наші гроші” Юрій 
Ніколов привів 30 власних способів, як 
це можна зробити [13] .

Тобто поки на центральному рівні пу-
блікуються звіти про економію мі-
льярдів завдяки проведенню держав-
них закупівель на “ProZorro”, щоденно на 
державних підприємствах, відомствах, у 
великих містах та маленьких містечках 
держслужбовці масово використовують 
усі можливі варіанти для перемоги на 
торгах обраних фірм. 

Якщо узагальнити досвід та спробувати 
виділити окремі способи, якими україн-
ські чиновники уникали найпрозорішу 
систему у світі, то серед найпопулярні-
ших способів будуть:

 Зміна ціни договору за допомо-
гою підписання додаткових угод;

 Закупівлі на суму менше 200 тисяч 
грн;

 Змова учасників тендеру.
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Найчастіше недобросовісні підрядники 
вдаються до цінового демпінгу – свідомо 
занижують ціни під час розіграшу тен-
деру з метою розширити фінансування 
подальшими договорами. Таким чином, 
можна вигравати тендери на зручних 
для державних установ умовах, а потім 
додатковими документами розширюва-
ти розміри фінансування шляхом вка-
зання подорожчання товару чи послуги.

В Законі України “Про зміни до закону 
“Про публічні закупівлі”  [14] запропо-
нований механізм боротьби з маніпу-
ляціями щодо зміни ціни договору, 
який має попереджати виникнення 
проблем з демпінгом, можливою не-
добросовісною конкуренцією та анти 
конкурентною поведінкою на ринку – 
це визначення аномально низької ціни 
тендерної пропозиції.

Такою буде вважатися ціна (приведе-
на ціна) найбільш економічно вигідної 
пропозиції, яка є меншою на 40 або 
більше відсотків від середньоарифме-
тичного значення інших пропозицій на 
початковому етапі аукціону, та/або на 30 
або більше відсотків від наступної ціни 
тендерної пропозиції за результатами 
проведеного електронного аукціону.

Аномально низька ціна визначається си-
стемою автоматично. Замовник зобов’я-
заний відхилити тендерну пропозицію 
учасника у разі ненадання обґрунтуван-
ня аномально низької ціни протягом 24 
годин. Також замовник може відхилити 
тендерну пропозицію учасника у разі 
неналежного обґрунтування ціни.

Замовники отримають можливість ви-
магати в переможця тендеру виконан-
ня робіт або постачання товарів за суму, 

вказану в першопочатковому договорі. 
Це означає, що учасник конкурсу пови-
нен розрахувати рентабельність і ризи-
ки напередодні конкурсу і вказати саме 
ці дані у тендерній документації. Якщо 
раніше учасники тендерів могли до-
магатися додаткового фінансування на 
запчастини або обслуговування об’єктів, 
то оновлений законопроект розширює 
права замовника. Після проведення за-
купівлі підрядник не може вимагати до-
даткових коштів. 

Також варто відзначити, що у разі здійс-
нення закупівель товарів, робіт і послуг, 
вартість яких не перевищує 50 тисяч 
гривень, замовник повинен дотримува-
тися принципів здійснення публічних 
закупівель та може використовувати 
електронну систему закупівель, у тому 
числі електронні каталоги, для закупівлі 
товарів.

Мова йде про електронні каталоги 
“Prozorro-market” [15] (e-каталог) – си-
стематизована база актуальних пропо-
зицій товарів постачальників. Ця база 
формується та наповнюється централі-
зованими закупівельними організація-
ми e-каталогу в електронній системі за-
купівель. 

На сьогоднішній день електронний 
каталог ProZorro Market – це пілотний 
проект та інструмент для здійснення 
невеликих державних закупівель, який 
працює за принципом онлайн-магази-
ну. Постачальники розміщують свої то-
вари, а державні замовники вибирають 
з наявних та купують.

Такий спосіб електронних закупівель 
характерний для поширеної в ЄС прак-
тики централізованих закупівель з за-
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стосуванням рамкових угод. Наприклад, 
у Данії Урядом визначено, що на засадах 
централізованих рамкових закупівель 
спеціальною інституцією [16] проводять-
ся процедури закупівель для урядових 
органів центральної виконавчої влади 
(міністерства, агентства тощо) за такими 
видами продукції, які за результатами 
торгів представлені у вигляді каталогів 
постачальників-переможців-учасників 
відповідних рамкових угод. Це можуть 
бути офісні меблі, офісні канцелярські 
товари, послуги прибирання, комп’юте-
ри, офісна техніка тощо.

Ефективне запровадження рамкових 
угод дозволяє замовникам заощадити 
час та скоротити транзакційні витрати, 
а також досягти істотного заощадження 
коштів державного бюджету. 

Все вищенаведене варто впроваджува-
ти і в Україні та розширювати можливості 
застосування електронних каталогів, як 
можливих механізмів унеможливлення 
корупційних зловживань у процедурі 
публічних закупівель шляхом маніпулю-
вання цінами замовлення.
 

.
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Згідно із законодавством у попередній 
редакції, державні органи не зобов’я-
зані проводити закупівлі на електрон-
них торгах, якщо сума не перевищує 199 
тис. грн. для товарів та 1,5 млн. грн. – для 
робіт. Тобто товари та послуги, які не пе-
ревищують цих сум, чиновники могли 
купувати в одного учасника, лише звіту-
ючи про проведені закупівлі. Держслуж-
бовець може замовити товар за 199 тис 
грн у «потрібного постачальника» без 
конкуренції. 

Яскравий приклад цього – ДП “Сели-
діввугіля”, яке підпорядковане Міне-
нерговугілля. 03 серпня 2016 року ДП 
“Селидіввугіля” оприлюднило в системі 
“ProZorro” звіти про 409 укладених до-
говорів про закупівлі на 1,044 млрд. грн. 
Майже всі тендери державне підприєм-
ство провело з використанням допоро-
гових процедур, на суми до 200 тис. грн. 
В закупівлях ДП “Селидіввугіля” 340, або 
83% від загальної кількості, договорів на 
суму 199 999 грн. [17]
Раніше досить відомим випадком була 
купівля Бабинською сільською радою 
Гощанського району на Рівненщині но-
утбука “Asus X541SA” рівно за 199 тисяч 
999 грн. 80 коп., хоча в магазинах елек-
тронної техніки аналоги продавались 
не дорожче 7 тис. грн.[18] 

Щоб ліквідувати поле для фінансових 
маніпуляцій такого типу, в законі пропи-
сано вимогу до замовника тендеру по-
давати звіти у систему “ProZorro” про всі 
закупівлі вартістю від 1 копійки.

Загалом зниження вартісного порогу 

закупівель – найважливіша правка для 
сфери публічних закупівель, адже вони 
ускладнюють укладання договору з “по-
трібними” постачальниками та можуть 
вивести із тіні значну кількість тендерів 
вартістю до 200 тисяч гривень.

Запропонований законом новий вид за-
купівель – спрощена закупівля, порядок 
здійснення якої розповсюджується на 
закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість 
яких дорівнює або перевищує 50 тисяч 
гривень та є меншою за 200 тисяч гри-
вень, має стати позитивним проривом у 
сфері та дасть можливість більш точніше 
визначити реальний обсяг публічних 
закупівель.

Головною проблемою допорогових за-
купівель було те, що вони по суті нічим 
не регулювалися. Хоча в законі і вказано, 
що замовники повинні дотримуватися 
принципів закупівель, однак механіз-
му покарання за будь-які порушення 
не існувало. Тепер ця проблема має 
зникнути, бо за порушення закону під 
час процедури спрощених закупівель 
замовник несе аналогічну відповідаль-
ність, як і при відкритих торгах.   

Допорогові закупівлі
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Узгоджені дії всіх учасників тендерів, що 
мають на меті спотворення результатів 
торгів, на сьогоднішній день залишають-
ся найбільш часто згадуваною пробле-
мою в розрізі порушень та зловживань 
під час здійснення процедур публічних 
закупівель.

Звичайно, не завжди можна довести 
прямий причинно-наслідковий зв’я-
зок між результатами закупівлі та діями 
змовників. Бувають випадки, коли змов-
ники не отримують бажаних результатів 
та пропозиції когось із них або обох - від-
хиляють (чи торги взагалі відміняють).

Однак шкода для конкуренції зали-
шається незалежно від результатів про-
цедури, оскільки два учасники (чи біль-
ше) не конкурують на торгах між собою, 
хоча повинні це робити.

Якщо спробувати узагальнити випадки 
зловживань, то доведеться відзначити, 
що у більшості із них або державний за-
мовник чи переможець тендеру свідо-
мо порушують правила Prozorro, тобто 
порушують вимоги законодавства про 
публічні закупівлі, або вони обоє скою-
ють адміністративні правопорушення.

Законом України “Про зміни до закону 
“Про публічні закупівлі” були внесені 
зміни й до відповідної статті 164 Кодек-
су України про адміністративні право-
порушення і тепер на службових (поса-
дових), уповноважених осіб замовника 
може бути накладено штраф у розмірі 
ста неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян за “порушення порядку 
визначення предмета закупівлі; несвоє-
часне надання або ненадання замовни-

єчасне надання або ненадання замов-
ником роз’яснень щодо змісту тендер-
ної документації; тендерна документація 
складена не у відповідності до вимог 
закону; розмір забезпечення тендерної 
пропозиції, встановлений у тендерній 
документації, перевищує межі, визна-
чені законом; неоприлюднення або 
порушення строків оприлюднення ін-
формації про закупівлі; ненадання ін-
формації, документів у випадках, перед-
бачених законом; порушення строків 
розгляду тендерної пропозиції.” 

Також службові (посадові) особи замов-
ника можуть отримати штраф від тисячі 
п’ятсот до трьох тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян за 
“придбання товарів, робіт і послуг до/
без проведення процедур закупівель/
спрощених закупівель відповідно до ви-
мог закону; застосування конкурентного 
діалогу або торгів з обмеженою участю, 
або переговорної процедури закупівлі 
на умовах, не передбачених законом; 
невідхилення тендерних пропозицій, 
які підлягали відхиленню відповідно 
до закону; відхилення тендерних про-
позицій на підставах, не передбачених 
законом або не у відповідності до вимог 
закону (безпідставне відхилення); укла-
дення з учасником, який став перемож-
цем процедури закупівлі, договору про 
закупівлю, умови якого не відповіда-
ють вимогам тендерної документації та/
або тендерної пропозиції переможця 
процедури закупівлі; внесення змін до 
істотних умов договору про закупівлю 
у випадках, не передбачених законом; 
внесення недостовірних персональ-
них даних до електронної системи за-
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купівель та неоновлення у разі їх зміни; 
порушення строків оприлюднення тен-
дерної документації.”

Тобто, можна зробити висновок, що віт-
чизняне законодавство, на сьогодніш-
ній день, надає всі можливості зміни 
на краще ситуації щодо змов учасників 
тендерів між собою. Справа за ефектив-
ним застосуванням цих норм контролю-
ючими органами.
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