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І. Вступ
1Система державних закупівель в Україні

завжди була чутливою до кризових явищ. Тому
робота над удосконаленням законодавства в
цій сфері проводиться майже безперерв-
но. Реалії сьогодення є такими, що кожен пе-
ресічний громадянин нині усвідомлює, що в
державі останнім часом так і не створено ефе-
ктивної системи законодавства у сфері держа-
вних закупівель.

Протягом останніх років різним аспектам іс-
торичного розвитку державних закупівель у
своїх працях приділяли увагу такі українські нау-
ковці, як: І. Басанцов, М. Бублій, М. Галущак,
В. Зубар, В. Карасьова, О. Мельников, О. Ми-
цик, І. Нестругіна, О. Овсянюк-Бердадіна, Г. Пі-
нькас, К. Хусанова, О. Шатковський та ін.

При цьому, починаючи з 2006 р., численні
систематичні зміни національного законодав-
ства у сфері державних закупівель іноді мали
хаотичний та непередбачуваний характер, но-
вовведення в тендерному чи конкурсному за-
конодавстві негативно впливали на економічну
та соціальну ситуацію в державі, викликаючи
неадекватний суспільний резонанс.

Загалом протягом 2000–2012 рр. організа-
ційно-правове забезпечення сфери державних
закупівель становили 4 основних нормативних
акти, до яких протягом їх існування вносились
відповідні зміни:
– Закон України “Про закупівлю товарів, робіт і

послуг за державні кошти” від 22.02.2000 р.
№ 1490-ІІІ (зміни до нього протягом 2000–
2008 рр. вносились 11 редакціями законів);

– Тимчасове положення про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти, затвердже-
не постановою Кабінету Міністрів України від
28.03.2008 р. № 274 (за період існування змі-
нений та доповнений два рази);

– Положення про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти, затверджене по-
становою Кабінету Міністрів України від
17.10.2008 р. № 921 (у 26 редакціях);

– Закон України “Про здійснення державних
закупівель” від 01.06.2010 р. № 2289-VI (з
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20 змінами до нього, з яких 10 внесені про-
тягом лише 2012 р.).
ІІ. Постановка завдання
Мета статті – проаналізувати історико-

правовий розвиток регулювання державних
закупівель в Україні за часів незалежності, не-
доліки національної системи законодавства в
цій сфері; з урахуванням історичного досвіду
надати пропозиції щодо створення ефетивної
нормативної бази у сфері прок’юременту.

ІІІ. Результати
У перші роки незалежності основний доку-

мент, що регулював би проведення державних
закупівель, у державі взагалі був відсутній. За-
значені відносини в державі регламентував ряд
документів, з яких, передусім, потрібно назвати
Постанову Кабінету Міністрів України “Про за-
твердження Положення про порядок організації
та проведення міжнародних торгів (тендерів) в
Україні” від 21.10.1993 р. № 871, що дала поча-
ток проведенню міжнародних торгів і впорядко-
вувала проведення на конкурсних засадах за-
купівель за бюджетні кошти товарів (робіт, по-
слуг) виключно іноземного походження для за-
доволення державних потреб України; Поста-
нову Кабінету Міністрів України “Про заборону
використання бюджетних коштів для закупівлі
товарів (робіт, послуг) іноземного походження”
від 04.06.1996 р. № 611, що дозволяла здійс-
нювати закупівлю продукції іноземного похо-
дження лише за рішенням Прем’єр-Міністра
України за поданням спеціально створеної
Міжвідомчої комісії з питань регулювання заку-
півлі товарів (робіт, послуг) для державних по-
треб, роботу якої забезпечувало Мінекономіки;
Закон України “Про поставки продукції для
державних потреб” від 22.12.1995 № 493/95-ВР;
Постанову Кабінету Міністрів України “Про По-
рядок формування та розміщення державних
замовлень на поставку продукції для держав-
них потреб і контролю за їх виконанням” від
29.02.1996 р. № 266 (останні два документи
встановили, що відбір виконавців державного
замовлення має здійснюватися на конкурент-
них засадах); Постанову Кабінету Міністрів
України  “Питання державного оборонного за-
мовлення” від 09.12.1999 р. № 2244, що вста-
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новила порядок конкурсного відбору виконав-
ців державного оборонного замовлення; По-
станову Кабінету Міністрів України “Про органі-
зацію та проведення торгів (тендерів) у сфері
державних закупівель товарів (робіт, послуг)”
від 28.06.1997 р. № 694; Постанову Кабінету
Міністрів України “Про створення єдиної сис-
теми закупівель товарів (робіт, послуг) за раху-
нок коштів державного бюджету та іноземних
кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету
Міністрів України” від 24.09.1997 р. № 1058 та
Постанову Кабінету Міністрів “Про здійснення
торгів (тендерів) у будівництві” від 01.09.1998 р.
№ 1369.

Першим вагомим нормативно-правовим ак-
том, що поклав початок регулюванню діяльно-
сті тендерних відносин в Україні, став прийня-
тий Верховною Радою України Закон України
“Про закупівлю товарів, робіт і послуг за дер-
жавні кошти” від 22.02.2000 р. № 1490-ІІІ.

Після його прийняття впродовж шести років
система державних закупівель у державі роз-
вивалась досить мляво, до відповідного акта
систематично вносили невеликі зміни, що в
цілому не впливали на загальну ситуації в ре-
гулюванні державних тендерів та не приводили
до гармонізації українського законодавства до
міжнародних стандартів.

Кардинально змінилась система державних
закупівель після прийняття Верховною Радою
України редакції Закону від 15.12.2005 р.
№ 434-ІV, що набрала чинності з 17.03.2006 р.
[1].

Так, законодавцем було встановлено, що
Закон № 1490 застосовується до всіх закупі-
вель товарів, робіт і послуг, що повністю або
частково здійснюються за рахунок державних
коштів, за умови, що вартість закупівлі товару
(товарів), послуги (послуг) дорівнює або пере-
вищує 30 тис. грн, а робіт – 300 тис. грн; функ-
ції спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань координації
закупівель товарів, робіт і послуг були покла-
дені на Антимонопольний комітет України; при
Рахунковій палаті була створена Спеціальна
контрольна комісія з питань державних закупі-
вель.

Норми “тендерної абетки” також закріплю-
вали один з основних принципів здійснення
державних закупівель: вітчизняні та іноземні
учасники беруть участь у процедурі закупівлі
на рівних умовах. Проте для захисту вітчизня-
ного ринку замовник віддає перевагу тендерній
пропозиції, поданій вітчизняним виробником,
шляхом застосування 10%-ї преференційної
поправки до її ціни.

Згідно із Законом № 1490, процедури заку-
півлі здійснювались шляхом відкритих торгів;
торгів з обмеженою участю, двоступеневих то-
ргів; запиту цінових пропозицій (котирувань);
закупівлі в одного учасника; торгів із зменшен-
ням ціни (редукціон).

Окремим розділом Закону № 1490 визначе-
но роль громадського контролю у сфері держа-
вних закупівель та встановлено, що однією з
форм участі громадськості у формуванні й ре-
алізації державної політики у сфері державних
закупівель є Тендерна палата України.

Крім того, за порушення вимог Закону та
вимог інших нормативно-правових актів, поса-
дові особи замовників і учасників торгів несуть
адміністративну відповідальність відповідно до
Законів України.

Так, починаючи з 11.01.2005 р., до Кодексу
України про адміністративні правопорушення,
відповідно до Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України” від
18.11.2004 р. № 2188-ІV, було внесено зміни
щодо встановлення адміністративної відпові-
дальності за порушення законодавства про
державні закупівлі, що охопили різні сторони
тендерної процедури та значно розширили по-
вноваження осіб контрольних установ [2].

Ключовою ж нормою Закону № 1490 стало
введення до сфери його застосування держав-
них, казенних, комунальних підприємств, у яких
державна частка перевищує 50%, чого не було
з моменту прийняття першої редакції.

Відповідними нормами також встановлений
перелік документів, що підлягає оприлюдненню
замовником торгів у мережі Інтернет.

Вищезазначена редакція Закону № 1490 про-
існувала лише близько року – Законом України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти” від 01.12.2006 р. № 424-V (на-
брав чинності 17.03.2007 р.) було значно розши-
рено сферу застосування Закону України “Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кош-
ти”, змінено низку умов та правил державного ре-
гулювання цієї сфери господарювання.

Зокрема, до Закону № 1490 внесено такі
новели: розширено сферу застосування Закону
та перелік розпорядників державних коштів;
ліквідовано інститут надання преференцій віт-
чизняним виробникам і запобіжні умови захисту
вітчизняного ринку; визначено, що Закон
№ 1490 застосовується до всіх закупівель то-
варів, робіт і послуг, які повністю або частково
здійснюються за рахунок державних коштів, за
умови, що вартість предмета закупівлі для то-
вару (товарів), послуги (послуг) становить або
перевищує 20 тис. грн, а для робіт – 50 тис.
грн; замість Спеціальної контрольної комісії з
питань державних закупівель при Рахунковій
палаті створена Міжвідомча комісія з питань
державних закупівель [3].

Таким чином, останні редакції Закону
№ 1490, інших нормативних актів, прийнятих
на його виконання, містили цілу низку негатив-
них ознак:
– незначна гранична вартісна межа застосу-

вання процедур торгів за рахунок держав-
них коштів;
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– монопольне становище на ринку державних
закупівель Тендерної палати України, що
прийняла на себе повноваження органу дер-
жавної влади. Зокрема, за різними оцінками,
через дії зазначеної організації держава за-
знала збитків майже на 10 млрд грн [4];

– невиправдане затягування термінів органі-
зації та проведення торгів унаслідок довго-
тривалого розгляду відповідних матеріалів
Міжвідомчою комісією з питань державних
закупівель;

– включення учасників на платній основі до
реєстрів учасників процедур закупівель та
недобросовісних учасників, а також до те-
матичного каталогу учасників процедур за-
купівель, що видавала Тендерна палата
України;

– право на оскарження рішень, дій або безді-
яльності замовника будь-якою особою, що
не є учасником торгів;

– додаткові фінансові витрати замовників
торгів (у тому числі бюджетних установ та
організацій) у зв’язку з оприлюдненням чи-
сленної інформації про державні закупівлі в
інформаційних системах у мережі Інтернет.
Навесні 2008 р. питання державних закупі-

вель в Україні стало надзвичайно проблемним
через відсутність належного регулювання як із
законодавчого, так і з інституційного боку, не-
зважаючи на значний на той момент обсяг
державних закупівель в Україні, а тому
20.03.2008 р. Закон № 1490 було визнано та-
ким, що втратив чинність.

Відповідною постановою Уряду від
28.03.2008 р. № 274, що затвердила Тимчасо-
ве положення про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти, визначено, що воно
застосовується до всіх закупівель товарів, ро-
біт і послуг, які повністю або частково здійсню-
ються за рахунок державних коштів, за умови,
що вартість закупівлі товару (товарів), послуги
(послуг) становить не менше ніж 100 тис. грн, а
робіт – 300 тис. грн.

Однак, на відміну від Закону № 1490 з-під дії
тендерного законодавства було виведено ко-
мунальні підприємства [5].

Функції спеціально уповноваженого центра-
льного органу виконавчої влади з питань коор-
динації закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти було покладено на Міністерст-
во економіки України.

Нормами вищезазначеного акта також впе-
рше задекларовано режим безоплатного до-
ступу для користувачів до інформації у сфері
державних закупівель, що забезпечує дотри-
мання принципу прозорості під час здійснення
торгів.

Проте втрата чинності Законами № 1490 не
покращила ситуацію у сфері державних закупі-
вель. Тому вже 16 жовтня 2008 р. Конституцій-
ний Суд України оприлюднив рішення від
09.10.2008 р. № 22-рп/2008, яким Тимчасове
положення визнається неконституційним.

Проте вже наступного дня – 17.10.2008 р.
Кабінетом Міністрів України прийнято постано-
ву № 921, що затвердила Положення про заку-
півлю товарів, робіт і послуг за державні кошти,
що дивовижним чином продублювало норми
скасованого Тимчасового положення (за обся-
гом, змістом та навіть назвами, порядком і змі-
стом пунктів).

Разом з тим цим Положенням внесено цілу
низку змін до існуючих правових норм у сфері
державних закупівель. Зокрема, названим но-
рмативно-правовим актом Уряду визначено
таке:
– закупівля товарів, робіт і послуг здійсню-

ється виключно в безпосередніх виробників
товарів, виконавців робіт та надавачів по-
слуг або їх офіційних представників (диле-
рів, агентів, дистриб’юторів тощо);

– річний план державних закупівель та зміни
до нього оприлюднюються шляхом розмі-
щення в Інтернеті (на власному веб-сайті
або за його відсутності на веб-сайті голо-
вного розпорядника державних коштів)
протягом десяти календарних днів з дати їх
затвердження;

– строк зберігання звіту про результати про-
ведення процедури закупівлі, інших доку-
ментів щодо процедур закупівель стано-
вить три роки;

– дія договору про закупівлю може продов-
жуватися на строк, достатній для прове-
дення процедури закупівлі на початку на-
ступного року на суму коштів не більше
15% вартості, визначеної в договорі, укла-
деному в попередньому році;

– договір про закупівлю, укладений у період
зупинення процедури закупівлі у зв’язку з
поданням скарги, визнається недійсним
відповідно до закону;

– вилучено положення щодо здійснення по-
годження процедури торгів з обмеженою
участю, якщо очікувана вартість дорівнює
або перевищує 500 тис. грн, щодо строку, у
який здійснюється погодження процедури
закупівлі в одного учасника;

– збільшено строк, протягом якого тендерні
пропозиції є дійсними, до 120 днів;

– вилучено норму щодо можливості подання
тендерного забезпечення від імені учасни-
ка будь-яким іншим підприємством, устано-
вою чи організацією;

– з тексту вилучено положення щодо здійс-
нення процедури редукціону [6].
Отже, протягом більше ніж двох років в

Україні, незважаючи на численні законодавчі
ініціативи депутатського корпусу, науковців,
громадськості та міжнародних організацій, від-
повідного профільного Закону не існувало.

Не дивно, що для створення конкурентного
середовища у сфері державних закупівель,
запобігання проявам корупції в цій сфері, роз-
витку добросовісної конкуренції, забезпечення
раціонального та ефективного використання



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

64

державних коштів Верховною Радою України
прийнятий Закон “Про здійснення державних
закупівель” від 01.06.2010 р. № 2289-VI (далі –
Закон № 2289).

Сфера застосування Закону № 2289 за вар-
тісними граничними показниками порівняно з
Положенням не змінилась: для товарів і по-
слуг – 100 тис. грн, для  робіт – 300 тис. грн.

Також Законом № 2289 змінено назву тер-
міна “тендер” та словосполучень із цією на-
звою на “конкурс” та відповідно “конкурсні тор-
ги”, “документація конкурсних торгів” тощо.

Уперше в термінології національного закупі-
вельного законодавства з’являються такі на-
зви, як закупівля на засадах координації, гене-
ральний замовник, найбільш економічно вигід-
на пропозиція, суб’єкт та орган оскарження,
цінова пропозиція тощо.

Крім того, Законом № 2289 передбачено
внесення змін до ст. 164-14 Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо збі-
льшення штрафів за порушення законодавства
про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг
за державні кошти (на сьогодні розмір адмініс-
тративного штрафу на винну посадову особу
становить від 11 900 до 25 000 грн).

Окремими нормами Закону № 2289 було
визначено предмети закупівлі, на які його дія
не поширюється; особливості закупівлі деяких
товарів, робіт і послуг; планування торгів; орга-
ни державного регулювання та контролю за
державними закупівлями; правові підстави дія-
льності комітетів з конкурсних торгів; відпові-
дальність замовників та учасників торгів тощо.

Водночас Законом № 2289 передбачені рів-
ні умови участі в процедурі торгів як вітчизня-
них, так і іноземних постачальників.

Запроваджений механізм оскаржень перед-
бачає створення автономного органу оскар-
ження у вигляді спеціальної постійно діючої
адміністративної колегії в складі трьох держав-
них  уповноважених Антимонопольного коміте-
ту України, посилення вимог для подання
скарг, зокрема, запроваджується сплата за їх
подання, розмір якої визначається Кабінетом
Міністрів України.

Також удосконалений механізм укладання
та виконання договорів про закупівлю (визна-
чення основних вимог, істотних умов договору,
підстави для визнання його недійсним) [7].

Разом з тим упродовж 2010–2012 рр. до За-
кону № 2289 систематично вносили зміни та
доповнення.

Особливо знаковим для всієї сфери держа-
вних закупівель в Україні став 2012 р., коли
норми конкурсного законодавства стали зміню-
ватись з калейдоскопічною швидкістю.

Зокрема, з 19 січня 2012 р. набрав чинності
Закон України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності та вдосконалення державного
регулювання у сфері містобудівної діяльності”,
яким внесено зміни, зокрема, до Закону

№ 2289, у частині його застосування до всіх
замовників та закупівель товарів, робіт і послуг,
які повністю або частково здійснюються за ра-
хунок державних коштів, за умови, що вартість
предмета закупівлі товару (товарів), послуги
(послуг) дорівнює або перевищує 100 тис. грн (у
будівництві – 300 тис. грн), а робіт – 1 млн грн.

Ряду новел торкнулась і система здійснення
державних закупівель за рамковими угодами:
наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України “Про затвердження переліку то-
варів і послуг, які можуть закуповуватися за рам-
ковими угодами” від 24.04.2012 р. № 503 затвер-
джено Перелік товарів послуг, які можна закупо-
вувати за рамковими угодами (складається з
59 позицій); постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 04.07.2012 р. № 602 затверджено Порядок
визначення генеральних замовників та взаємодії
замовників з генеральним замовником за рамко-
вими угодами; постановою Кабінету Міністрів
України від 04.07.2012 р. № 603 встановлено
особливості виконання рамкових угод тощо.

Набрав чинності Закон України “Про вне-
сення змін до Закону України “Про здійснення
державних закупівель” від 07.06.2012 р.
№ 4917 щодо впровадження процедури елект-
ронного реверсивного аукціону”.

Водночас 05.08.2012 р. набув чинності За-
кон України № 5044-VI “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України з питань
державних закупівель”. Відповідно до зазначе-
ного документа, закупівлі здійснюються підпри-
ємствами тепер відповідно до вимог Закону
№ 2289 лише в разі здійснення таких закупі-
вель за державні кошти. На думку експертів,
така норми в жодному разі не посприятиме
прозорості та конкурентності державних торгів,
а надасть можливість для переведення в тінь
та безконтрольного витрачання 250 млрд грн
(майже 20% ВВП) коштів платників податків [8].

Крім того, нормами зазначеного Закону
встановлено: право замовника здійснювати
закупівлю продуктів харчування й послуг з ор-
ганізації харчування за скороченою процеду-
рою; можливість скасування процедури закупі-
влі в одного учасника безпосередньо замовни-
ком; дозволено депутатам селищних і сільсь-
ких рад входити до складу комітету з конкурс-
них торгів; Міністерству економічного розвитку і
торгівлі України надано право при проведенні
функцій моніторингу надання висновків з реко-
мендаціями щодо усунення та недопущення
порушень законодавства з питань державних
закупівель; скасовано Типовий договір про за-
купівлю товарів, робіт і послуг за державні ко-
шти, видалено норму щодо визнання недійс-
ним договору, що укладений з порушенням
відповідних строків, розширено перелік змін
істотних умов договору.

Загалом протягом 2012 р. з-під дії застосу-
вання Закону № 2289 виведено 16 предметів
закупівлі, що не сприяє прозорості системи
державних закупівель.
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ІV. Висновки
Протягом усього періоду існування системи

державних закупівель в Україні не було прийнято
жодного консолідованого нормативно-правового
акта, що зміг би всебічно охопити всі нюанси орга-
нізації та здійснення державних тендерів для за-
безпечення сталого розвитку самої системи зага-
лом, що не сприяло ефективності її існування.

Аналіз історично-правового генезису розви-
тку та регулювання державних закупівель в
Україні за часи незалежності дає змогу зробити
висновок, що для забезпечення сталого функ-
ціонування системи законодавства у сфері
державних закупівель з урахуванням історич-
ного досвіду необхідно: підвищити мінімальну
вартісну межу для застосування норм законо-
давства у сфері державних закупівель; остато-
чно визначитись з конкретним переліком пред-
метів закупівлі, на які не поширюється дія За-
кону, та в подальшому допускати включення до
нього додаткових випадків без конкурсних про-
цедур лише в разі виняткових обставин; пове-
рнути під дію Закону суб’єктів господарювання
державного сектора економіки, крім підпри-
ємств оборонно-промислового комплексу, пе-
релік яких затверджується Кабінетом Міністрів
України; задля підвищення професіоналізму
учасників та замовників торгів запровадити
комплексну державну програму щодо навчання
(підвищення кваліфікації) з питань організації й
проведення державних закупівель, створення
відповідних посад для спеціалістів та експертів
у цій галузі; зменшити підстави застосування
неконкурентної процедури – закупівлі в одного
учасника; оптимізувати систему органів держа-
вного нагляду та контролю у сфері державних
закупівель; надати відповідним органам повно-
важення контролювати процедури закупівлі на
всіх її стадіях – від планування та визначення
потреби в закупівлі до контролю за виконанням
укладеного договору про закупівлю; прийняти
відповідні нормативно-правові акти щодо вста-
новлення кримінальної відповідальності за по-
рушення законодавства у сфері державних за-
купівель, правових засад визначення збитків,
що заподіяні зловживаннями в цій сфері; за-
провадити ведення реєстру недобросовісних
учасників торгів; встановити мораторій на три

роки щодо застосування електронних держав-
них закупівель, що дасть змогу за цей термін
підготувати належну законодавчу, організацій-
ну, фінансову та інституційну базу для перехо-
ду на зазначену форму торгів.
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