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Закупівлі на конкурсній основі є основним механізмом закупівель 

товарів, робіт і послуг для державних потреб у більшості країн світу. 

Питання регулювання державних закупівель являється об’єктом пильної 

уваги з боку законодавців, адже в даному разі замовник, тобто держава, 

зацікавлений в максимальній ефективності процесу. 

У багатьох країнах світу система державних закупівель регулюється 

спеціальним законодавством. При розробці законодавчих та нормативно-

правових документів у цій сфері більшість країн використовувала типовий 

закон ЮНСІТРАЛ (UNCITRAL) «Про закупівлю товарів (робіт)» [1]. В 

Україні державні закупівлі регламентуються Законом України «Про 

здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 1 червня 2010р. [2].  

Дослідженню даного питання приділяють увагу вітчизняні та зарубіжні 

вчені такі як, Г. А. Харченко, В. В. Покровська, Н. Несторович, В. І. Смирнов, 

М. О. Євраєв. Наразі здійснена спроба аналізу загальних тенденцій розвитку 

сфери державних закупівель у світі. Проте, багато методичних питань 

вирішується не активно, а аналіз міжнародного досвіду не супроводжується 

ґрунтовними рекомендаціями щодо впровадження його окремих елементів у 

вітчизняну систему. 

Аналіз досвіду різних країн показав, що для реалізації основного завдання 

державної політики у сфері прок’юременту перш за все необхідно дотримання 

базових принципів – прозорості, відкритості, конкурентності, що в кінцевому 

випадку призведе до максимальної ефективності та економності витрачання 

державних коштів замовниками торгів. 

Розвиток системи державних закупівель тісно пов’язаний з 

запровадженням сучасних інформаційних технологій. Автоматизація 

процесів державних торгів повинна стати кроком вдосконалення механізмів 

здійснення закупівель за державні кошти. На нашу думку, перспективним 

слід вважати впровадження в Україні системи електронних державних 

закупівель – процесу здійснення замовниками та учасниками торгів процедур 

закупівель за допомогою єдиної, державної, спеціалізованої інформаційної 

системи в мережі Інтернет в режимі on-lіne з використанням електронного 

документообігу, електронного цифрового підпису або відповідного 

сертифікованого ключа.  

Крім того, постійне оприлюднення інформації в мережі Інтернет 

полегшить роботу контролюючих органів та приверне увагу громадськості, 

роблячи при цьому систему більш прозорою та відкритою. 
 


