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ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ: ДОСВІД РОЗВИНЕНИХ КРАЇН 
 

Сучасні підходи до управління закупівлями в економіці України почали 

формуватися в період переходу до ринкових відносин і інтеграції націо нальної 

економіки у Світову. Тому вивчення зарубіжного досвіду управління 

закупівлями представляється необхідним та корисне. 

Зазначимо, що за кордоном системи організації управління державними 

закупівлями, так само як і системи управління корпоративними закупівлями, 

пройшли в своєму розвитку і становленні кілька ключових етапів. На даному 

етапі розвитку державні закупівлі прийнято називати публічними закупівлями. 

Витрати державних бюджетів на публічні закупівлі таких країн, як США, 

Франція, Німеччина, а також інших найбільш економічно та соціально 

розвинених країн, становлять від 15 до 25% розподільчої частини. У кр аїнах з 

перехідною економікою публічні закупівлі складають до 50% від р озподільчої 

частини державних бюджетів. [1] 

Варто зазначити, що поняття «public procurement» (публічні закупівлі) 

склалося не випадково. Світовий досвід проведення державних закупівель 

(закупівель для потреб державного і муніципального управління) показує, що 

найбільш ефективним, і найменш корупційним способом організації закупівель 

є публічні торги, в тому числі конкурси, організовані з найбільш масштабним 

використанням можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. В Україні Департамент сфери публічних закупівель тісно 

співпрацює з багатьма міжнародними партнерами та організаціями, в тому 

числі з Організацією економічного співробітництва та розвитку, Європейським 

Банком Реконструкції та Розвитку, Світовим Банком, Програмою розвитку 
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комерційного права Міністерства торгівлі США, Програмою ЄС-ОЕСР SIGMA, 

Проектом «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» 

(TAPAS Project), Корейською програмою обміну знаннями, Партнерством по 

відкритим контрактам (Open Contracting Partnership (OCP) тощо. 

Слід зазначити, що протягом 2020 р. департаментом узгоджено та 

розпочато два важливих міжнародних проєкти: 

- Проєкт Світового Банку ”Розвиток зелених державних закупівель в 

Україні”. Проєкт фінансується за рахунок Цільового фонду SECO (Швейцарія) 

“Управління зміною клімату” та започаткований з метою розробки методології, 

пояснень, настанов щодо використання зелених закупівель в Україні, а також 

визначення типових екологічних критеріїв для оцінки життєвого циклу, які 

повинні підтвердити "екологічність" продукції. 

- Спільно з Корейською програмою обміну знаннями, що фінансується 

Міністерством економіки та фінансів Республіки Корея розпочато проєкт “E -

Procurement”. Цей проєкт спрямований на обмін знаннями щодо 

функціонування корейської системи електронних закупівель KONEPS та 

розробку пропозицій щодо вдосконалення української системи закупівель 

“ProZorro” [2]  

У Доповіді більш детально розглядається досвід та специфіка ор ганізації 

публічних або державних закупівель на прикладі двох країн: США та 

Німеччини. У США створена спеціальна державна структура для управління 

державними закупівлями (державні замовлення, закупівлі для державних 

потреб) - Федеральна контрактна система, правове регулювання функцій якої 

визначено спеціальним національним зведенням правил (Federal Acquisition's 

Regulations). Планування державних закупівель в США здійснюється на основі 

прогнозування державних потреб у ресурсах та інших товарно -матеріальних 

цінностях. Планування державних закупівель здійснюється у відкритому 

режимі на спеціальних інформаційних майданчиках, доступ до яких мають всі 

бажаючі. Це забезпечує дотримання принципів прозорості, економічності і 

суворої звітності про проведені закупівель і отриманні р езультатів публічних 

https://www.facebook.com/TAPASproject/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDv9tgv-4JZDJnrWMNrnDwQ_ZufEMs4fSSOfcp0OMvXWYFZGC0aShDkO7EMpnxmaY9Ny0hLcW9g8ulJ
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торгів. Ключові вимоги для постачальників в державних закупівлях США 

однакові: дотримання всіх техніко-економічних умов контракту, гарантія 

якості. Вибір постачальника здійснюється на основі пропозиції найбільш 

оптимальної (економічною ціни) та гарантії якості при дотриманні техніко -

економічних вимог. [3] 

У Німеччині створено федеративний орган з управління державними 

закупівлями і державними замовленнями. Даний орган діє на основі пр инципів 

конкурентного середовища і протидії монополізації в державних закупівлях. 

Державні закупівлі в Німеччині здійснюються на умовах повної відповідності 

пропозиції постачальника технічним вимогам і економічній вигоді. Розуміння 

економічної вигоди в державних закупівлях з Німеччини не зводиться до 

отримання найменшої ціни, важливому високому рівню якості за сумарною для 

цього рівня якості ціною. У Німеччині, як і в США, основу прозорості і 

конкурентності державних закупівель становить відкрита для всіх бажаючих 

інформація за контрактами і проведеним конкурсних процедур. При цьому в 

частині громадського контролю державних закупівель в Німеччині створено 

спеціальний експертний форум, який здійснює наукову експертизу проведених 

конкурсів. Основу організації публічних закупівель становить конкурентне 

середовище, прозорість, доступність інформації, а також подвійний контроль 

над підсумками публічних конкурсів (державний і громадський). [3] 

За рахунок розвитку і вдосконалення систем управління державними 

(публічними) закупівлями рівень корупції в державному секторі США і 

Німеччини досить низький. Серед основних заходів, спрямованих на зниження 

рівня корупції в державних (публічних) закупівлях за кордоном, 

використовують адміністративні, нормативні та соціальні заходи. Заходи 

адміністративного характеру передбачають в першу чергу регулярну 

змінюваність чиновників закупівельних органів. Нормативні заходи 

складаються не тільки в кримінальному переслідуванні корупційних 

чиновників і їхніх контрагентів, а й у формуванні блек-листів, в які включають 

недобросовісних постачальників. Надалі такі постачальники не можуть бр ати 
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участь (ні самостійно, ні через афілійованих осіб) в державних закупівлях будь-

яких рівнів. Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що закордонна 

практика найбільш розвинених в соціальному і економічному плані країн 

управління корпоративними і державними закупівлями представляється 

успішною і найбільш зрілою. Багато в чому зарубіжний досвід проведення 

закупівельної діяльності може бути і повинен бути використаний для 

вдосконалення наукових, практичних та інституційних підходів до ор ганізації 

процесів постачання (закупівель), спрямованих на забезпечення потреб в 

ресурсах і інших цінностях державного і корпоративного секторів. 
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УПРАВЛІННЯ 

 

Досвід функціонування економіки України, свідчіть, что система 

управління на українських підприємствах показала свою неефектівність в 

порівнянні з досвідом зарубіжних країн. Стрімкий розвиток нових технологій, 

жорстка конкуренція, як на національних, так і на зовнішніх ринках і 

незадовільний економічний і фінансовий стан національніх підприємств 
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