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Одним із напрямків підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 

олійно-жирової продукції на внутрішньому та світовому ринку є створення 

інституційних, економічних та організаційних умов для реалізації однієї з 

процедур державних закупівель - електронного реверсивного аукціону, що 

передбачає вжиття наступних заходів: 

1) вдосконалення, стабілізацію та гармонізацію законодавчої та 

нормативно-правової бази, що регулює правовідносини у сфері електронних 

державних закупівель олійно-жирової продукції між її суб’єктами; 

2) забезпечення впровадження необхідних інституційних і технічних 

засад, що стосуються електронної торгівлі, електронних підписів, технічної 

сумісності та інших елементів для здійснення електронних закупівель; 

3) скорочення кількості складних вимог щодо здійснення процедури 

державних закупівель в електронній формі, які стримують їх розвиток та 

створюють перешкоди на шляху доступу до них більшості суб’єктам 

господарювання олійно-жирової галузі; 

4) дотримання простоти та оперативності реєстрації учасників 

електронних закупівель олійно-жирової продукції в єдиному пункті реєстрації; 

5) забезпечення інформаційної підтримки учасників та замовників 

електронних державних закупівель олійно-жирової продукції щодо умов їх 

проведення, необхідного обладнання, технічного та програмного забезпечення; 

6) забезпечення загальнодоступності та сумісності інформаційних 

технологій і програмного забезпечення при здійсненні електронних державних 

закупівель з іншими інформаційними системами та програмним забезпеченням; 

7) запровадження заходів безпеки проведення державних закупівель 

олійно-жирової продукції в електронній формі для всіх його учасників; 

8) посилення прозорості проведення електронних державних закупівель 

олійно-жирової продукції шляхом визначення єдиних правил проведення ЕРА; 

9) вдосконалення процесу організації розгляду скарг всіх учасників 

процедури електронних державних закупівель АМК України тощо. 

Реалізація запропонованих заходів щодо здійснення державних 

закупівель олійно-жирової продукції за процедурою ЕРА надасть можливість 

для її суб’єктів знижувати ціну на олійно-жирову продукцію; підвищити 

прозорість, оперативність та доступність здійснення державних закупівель; 

скоротити витрати на їх проведення; зменшити кількість необґрунтованих 

відмов у допуску суб’єктів господарювання олійно-жирової галузі до участі в 

ЕРА; підвищити конкурентоспроможність суб’єктів господарювання олійно-

жирової галузі, завдяки анонімності та розширення кількості учасників 

закупівель.  


