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в статті визначено характерні особливості функціонування системи державних заку-півель ProZorro. 
Проведено аналіз проблем, пов’язаних з використанням системи електрон-них державних закупівель. 
розглянуто основні тенденції розвитку систем державних заківель зарубіжних країн. визначено пер-
спективи розвитку роботи системи закупівель ProZorro. обгрунтовано напрями удосконалення системи 
державних закупівель.
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Постановка проблеми. діяльність будь-
якої держави, пов’язана зі здійсненням 

державних видатків для забезпечення вико-
нання покладених на неї функцій. важливим 
елементом раціонального здійснення видатків 
є ефективна система управління державними 
закупівлями. наразі, в епоху швидкого розвитку 
комп’ютерних систем, в україні створено систе-
му електронних державних закупівель ProZorro, 
яка замінила «паперові» тендери, що проводили-
ся до цього.

Попри всі реформи, що проводилися в укра-
їні протягом останніх років, однією з основних 
проб лем в україні залишається корупція, яка 
проявляє себе майже у всіх сферах життя, зо-
крема у системі державних закупівель. тому, 
на сьогодні, одним з найголовніших напрямів 
реформування системи електронних торгів за-
лишається модернізація існуючої системи дер-
жавних закупівель ProZorro, вдосконалення її 
переваг та усунення існуючих недоліків.

аналіз останніх досліджень публікацій.  
Протягом останніх 3-ох років після введення 
в дію системи електронних державних закупі-
вель ProZorro, вона все більше привертає увагу 
науковців, підприємців та суспільства загалом. 
державні закупівлі стали більш відкритими, що 
дозволило всім бачити інформацію щодо них, а 
з цим і всі недоліки, порушення і т.д.

сьогодні проблематика функціонування і пер-
спективи розвитку системи державних закупі-
вель цікавлять багатьох авторів, що відображено 
в їх публікаціях. основою їх дослідження є закон 
україни «Про публічні закупівлі», від 25 грудня 
2015 року, станом на 27 січня 2018 року [1].

Питання, пов’язані з розвитком електронних 
державних закупівель в україні здійснювали 
о. Шатковський і г. Файвеш [2]. в. чабан досліджу-
вав подальші етапи розвитку системи електронних 
державних закупівель у порівнянні з країнами Єс 
[3]. Проблеми здійснення державних закупівель 
було досліджено в праці о. ісаєвої [4].

невирішені раніше питання, що є частиною 
загальної проблеми. незважаючи на досліджен-
ня багатьох авторів у цій сфері, критичний огляд 
різноманітних праць показав, що в цій сфері 
існують ще й досі прогалини в частині визна-
чення основних проблем, які існують в системі 
електронних державних закупівель ProZorro. 

до таких проблем належать: питання ціноутво-
рення на ринку державних закупівель; створен-
ня спеціалізованих специфікацій на товари, що 
є об’єктами замовлення; існування допорогових 
закупівель та ін. Потребує уточнення перелік пе-
реваг та недоліків, які були виявлені в останні 
періоди існування системи електронних держав-
них закупівель.

постановка завдання. для вирішення наве-
дених вище питань, використовуючи науково-
практичний досвід щодо управління системами 
електронних державних закупівель, буде здій-
снено дослідження сучасних тенденцій та пер-
спектив розвитку системи електронних торгів, 
а також визначено основні проблеми цієї сфери 
та шляхи їх усунення.

виклад основного матеріалу дослідження. 
одним із важливих секторів комерції є так зва-
ний сектор B2g (Business to government), тобто 
це здійснення поставки товарів, робіт та послуг 
бізнесом для державного сектора. цей вид бізне-
су має широке поширення в Європі, а з 1 квітня 
2016 року почав новий етап розвитку в україні, 
із введенням в дію системи електронних держав-
них закупівель ProZorro. створення цієї системи 
мало на меті вирішення двох проблем: корупції 
та економії державних коштів за рахунок конку-
ренції між постачальниками. 

за 2 роки діяльності системи ProZorro стало 
зрозуміло, що вона досить активно використо-
вується учасниками електронних торгів. обсяги 
державних закупівель через систему становили 
більше 300 млрд. грн, при цьому кількість учас-
ників також збільшилась (більше 155 тис. поста-
чальників та більше 25 тис. замовників). також за 
цей період вдалося досягти економії використан-
ня бюджетних коштів більше ніж 52 млрд. грн. 
на перший погляд, це підтверджує ефективність 
та зручність системи.

відповідно до закону україни «Про публічні 
закупівлі» електронна система закупівель – ін-
формаційно-телекомунікаційна система, що за-
безпечує проведення процедур закупівель, ство-
рення, розміщення, оприлюднення та обмін 
інформацією і документами в електронному ви-
гляді, до складу якої входять веб-портал упо-
вноваженого органу, авторизовані електронні 
майданчики, між якими забезпечено автома-
тичний обмін інформацією та документами [1]. 
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до складу системи ProZorro входять такі авто-
ризовані електронні майданчики: ПриватМар-
кет, smarttender.biz, Zakupki.prom.ua, Zakupki.
com.ua, держзакупівлі онлайн, українська уні-
версальна біржа, e-tender, Brizol.net, newtend, 
Public Bid і ще 1 майданчик aPs Market, акре-
дитований лише для допорогових закупівель.

Принципи електронної системи прозоро на-
ступні: 

а) гібридна електронна система, побудована 
на відкритому коді; 

б) «всі бачать все»; 
в) золотий трикутник партнерства [4].
закон № 922 набрав чинності з 01 серпня 2016 р. 

і поширився на усіх замовників. згідно з цим зако-
ном замовники поділяються на дві категорії: 

1) перша категорія замовників – можуть ви-
ступати ті особи, у яких вартість предмета за-
купівлі товару, послуги дорівнює або перевищує 
200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень; 

2) друга категорія замовників – можуть ви-
ступати ті особи, які здійснюють діяльність 
в окремих сферах господарювання, за умови, що 
вартість предмета закупівлі товару або послуги 
дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а ро-
біт – 5 мільйонів гривень [6].

отже, з 01 серпня 2016 р. всі надпорогові за-
купівлі мають здійснюватися через електронну 
систему закупівель. Порядок проведення над-
порогових закупівель регламентується законом 
україни «Про публічні закупівлі» [1]. здійснення 
допорогових закупівель через електронну систе-
му закупівель залежить від бажання відповід-
ної «бюджетної» особи (згідно з абз. 4 та 5 ч. 1  
ст. 2 закону україни «Про публічні закупівлі» 
у замовників є вибір проводити допорогову за-
купівлю через електронну систему чи оприлюд-
нити в електронній системі звіт про укладені до-
говори). якщо замовник вирішив проводити свої 
допорогові закупівлі через електронну систему, 
то механізм проведення цих закупівель має від-
повідати вимогам, які містяться у Порядку про-
ведення допорогових закупівель [6].

схема здійснення державних закупівель перед-
бачає декілька етапів, відображених на рисунку 1.

етап 1. Подання замовником оголошення на 
електронний майданчик (подаються такі документи: 

зразок договору; специфікація товару, роботи чи 
послуги; вимоги до кваліфікації учасника)
етап 2. Проведення електронних аукціонів  

(включає такі складові: проведення роз’яснень, 
подання пропозицій та аукціон)

етап 3. визначення переможця (основним критерієм 
при відповідності переможця кваліфікаційним 

вимогам є ціна пропозиції – вона має бути найменша)
етап 4. укладення договору, здійснення поставки 

товару та оплати

рис. 1. етапи проведення державних закупівель

розглядаючи дані етапи, можна виділити 
основні проблеми, які можуть виникнути при 
здійсненні державних закупівель. на мою дум-
ку, основною проблемою є низький рівень ква-
ліфікації як замовників, так і учасників під час 
проведення тендерної процедури та існування 
можливості здійснювати допорогові закупівлі без 
системи ProZorro. Щодо низького рівня кваліфі-

кації учасників, то це зокрема виявляється таки-
ми наслідками як некоректно складена тендер-
на документація, завищена чи занижена цінова 
пропозиція. Щодо цінових пропозицій, то тут ви-
никає 2 варіанти розвитку подій:

1) цінова пропозиція може бути значно зави-
щена замовником товарів, робіт чи послуг і як ре-
зультат закупівля відбувається за завищеними ці-
нами, які незначно знижуються внаслідок аукціону;

2) цінова пропозиція можу бути значно за-
нижена як замовником, так і учасником. 

При першому варіанті тендер неможливо ви-
конати, так як ціни нижче ринкових. другий ва-
ріант, це свідоме заниження цінової пропозиції 
постачальником (зазвичай відбувається з ме-
тою саботування тендеру, його перепроведення 
та тиску на замовника). такі договори потім під-
писуються без тендеру (для допорогових закупі-
вель). таким чином може бути здійснено демпінг 
цін, коли малі та середні підприємства, не змо-
жуть конкурувати із великими, через неможли-
вість варіювати своєю пропозицією, при цьому 
вказується, що торги відбуваються на засадах 
добросовісної конкуренції [4].

серед проблем можна виділити створення 
спеціалізованих специфікацій, які залишаються 
незрозумілими для учасників тендеру, а викона-
ти таке замовлення може лише фірма, пов’язана 
із замовником. зокрема, про це свідчить скандал, 
пов’язаний із закупівлею «пристроїв з утриму-
вачем та насадкою», при цьому було закуплено 
швабри, а документи подав лише один учасник.

Ще однією проблемою є існування допорого-
вих закупівель взагалі, тому, що ліміт в 200 тис. 
грн. дозволяє замовнику «розбити» закупівлю на 
декілька частин та укласти договори за завище-
ними цінами.

зважаючи на всі проблеми, які вдалося ви-
рішити, використовуючи систему електронних 
державних закупівель ProZorro та проблеми, які 
залишилися невирішеними, то можна системати-
зувати дані про переваги та недоліки у таблиці 1.

таким чином, проблеми які існують сьогодні 
в площині державних закупівель вказують на 
те, що системі ProZorro не вдалося в повній мірі 
удосконалити закупівлі. зрозуміло, що актуаль-
ним залишається питання вдосконалення систе-
ми державних закупівель, тому в цьому плані 
необхідно покладатися на досвід Європейських 
країн, де такі системи дійсно якісно працюють, 
роблячи неможливими будь-які прояви корупції.

розглядаючи досвід Європейських країн, 
можна виділити 2 основні моделі, що використо-
вуються для здійснення державних закупівель: 
централізовану та децентралізовану. основні ха-
рактеристики даних моделей державних закупі-
вель наведено в таблиці 2.

аналіз моделей державних закупівель, які 
використовуються в Європі, показав, що німеч-
чина дотримується централізованої моделі за-
купівель. електронні закупівлі здійснюються на 
базі платформи e-Vergafe та є обов’язковими до 
застосування федеральними відомствами. При-
ватним сектором опікується громадська органі-
зація «Форум держзамовленння». вона аналізує 
останні тенденції у сфері державних закупівель, 
які систематично обговорюються з урядом, що, 
безумовно, є показником високого рівня розвит-
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ку громадянського суспільства у країні та сприяє 
зміцненню правової держави. 

у Швеції ж – навпаки. обов’язкової націо-
нальної платформи електронних закупівель не-
має, натомість муніципалітети мають власні 
електронні платформи, що використовуються на 
добровільній основі. у системі електронних заку-
півель Швеції переважає велика кількість при-
ватних операторів, що є ключовою ознакою, яка 
відрізняє її від централізованих моделей [6].

висновки та прогнози. система електронних 
державних закупівель дозволяє здійснювати про-
цес державних закупівель відкрито та прозоро, 
що підвищує довіру до держави з боку бізнесу. 
для того, щоб здійснювати торгівлю у сфері дер-
жавних замовлень необхідно відповідати певним 
вимогах та мати необхідні електронні засоби, які 
використовуються під час закупівельного процесу.

електронні закупівлі передбачають 4 етапи:
– подання замовником оголошення на елек-

тронний майданчик;
– проведення електронних аукціонів; 
– визначення переможців торгів; 
– укладення договору, здійснення поставки 

та оплата послуг, робіт. 
головна ідея, яка закладена в систему 

ProZorro при ії створенні, – «усі бачать все». 
тобто надається можливість учасникам бачити 

і аналізувати оприлюднену на торгах інформа-
цію. Крім того, слід зазначити, що цю інформа-
цію можуть аналізувати і використовувати не 
тільки учасники торгів, а і всі бажаючі, тому що 
діє принцип відкритості торгів [6].

як показує аналіз переваг та недоліків ви-
користання електронних державних закупівель 
в україні переваг у системи більше, ніж недо-
ліків. система ProZorro дає великі можливості 
малим та середнім підприємствам, а також бю-
джетним установам. зазначені учасники тор-
гів мають можливості отримати новий, значний 
за обсягами ринок для збуту своєї продукції за 
більш спрощеною процедурою, їм немає необхід-
ності додатково витрачати кошти на просування 
свого товару, рекламу, пошук партнерів, інвесто-
рів тощо. отже, у суб’єктів господарювання, які 
мають обмежені фінансові ресурси, з’являються 
нові можливості заробляти [6].

досвід Європейський країн вказує на вико-
ристання двох основних моделей електронних 
державних закупівель: централізовану і децен-
тралізовану, які можуть бути використані в за-
лежності від ринкових умов. 

в україні застосовують децентралізовану мо-
дель електронних державних закупівель, а це 
означає, що кожне відомство, установа чи орга-
нізація здійснює закупівлю самостійно.

таблиця 1
переваги та недоліки застосування системи електронних державних закупівель в україні

переваги недоліки
фактор характеристика фактор характеристика

економія на квітень 2018 року – зекономлено 
більше 52 млрд. грн

низький рівень 
кваліфікації учасників

неграмотно заповнена 
документація

відкритість та 
прозорість 

система дозволяє будь-якій особі 
побачити інформацію по державним 
закупівлям

Порушення учасників 
торгів

демпінг цін, саботування 
тендерів

автоматизація закупівлі здійснюються автоматизовано 
через авторизовані майданчики

зловживання правом 
замовниками

акцентування уваги 
лише на ціні товару

зручність автоматизація дій та стандартизація 
документації

таблиця 2
моделі електронних державних закупівель, що використовуються в європі

модель характеристика країна, що 
використовує

централізовані 
закупівлі

здійснюються єдиним органом з питань державних закупівель з метою 
забезпечення загальних потреб, тобто замовники доручають здійснення 
державних закупівель від їхнього імені централізованому органу

німеччина

децентралізовані 
закупівлі

Передбачають самостійне здійснення замовниками закупівель, тобто 
дають змогу кожному замовнику здійснювати закупівлі товарів і послуг Швеція
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прОблемЫ функциОнирОвания и перспективЫ развития  
системЫ гОсударственнЫх закупОк prOZOrrO 

аннотация
в статье определено характерные особенности функционирования системы государственных закупок 
ProZorro. Проведен анализ проблем, связанных с использованием системы электронных государствен-
ных закупок. рассмотрено главные тенденции развития иностран-ных систем государственных заку-
пок. определены перспективы развития работы системы закупок ProZorro. обоснованы направления 
усовершенствования системы государственных закупок.
ключевые слова: электронные государственные закупки, публичные закупки, система государствен-
ных закупок ProZorro, электронные аукционы, электронные торги.
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prOBLems Of functiOning And deVeLOpment prOspects  
Of the puBLic purchAses sYstem prOZOrrO

summary
the article identifies the characteristic features of the functioning of the ProZorro public purchases sys-
tem. the analysis of the problems associated with the use of electronic public purchases. the main trends 
in the development of foreign public purchases systems are considered. Prospects for the development of 
the ProZorro purchases system have been identified. the directions for improving the public purchases 
system are substantiated.
keywords: e-government purchases, public purchases, ProZorro public purchases system, electronic auctions, 
electronic trading.


