
О. Л. ЮДІЦЬКИЙ. СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
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Актуальність теми дослідження обумовлена докорінними соціальноеко
номічнимиперетвореннями, пов’язаними із розвитком ринкових умов господа
рювання,яківизначаютьекономічнурольдержавиусуспільномупроцесівідтво
ренняякзабезпеченнявнутрішніхізовнішніхумовефективногофункціонування
економіки.

Вказані завдання держави реалізуються через систему методів державного
впливунаекономічну,соціальну,політичнутаіншісферижиттясуспільства.Іце,
водночас,породжуєнизкупотреб,якінеобхіднозадовольнятизметоюефектив
ного функціонування держави в цілому, забезпечення національної безпеки,
належногофункціонуванняорганівдержавногоуправліннятастворенняналеж
нихумовжиттєдіяльностіокремихсуб’єктів.

Саме тому на сучасному етапі розвитку української економіки, враховуючи
суспільні,фінансовічинникитапередумовинеобхідностівпровадженняізасто
сування дієвих засобів забезпечення потреб у товарах, роботах, послугах усіх
інституційниходиницьекономічноїсистеми,особливонеобхіднимиєвисвітлен
няпроблемтавдосконаленнясистемидержавнихзакупівель,якодногознайпо
тужнішихінструментівдержавногорегулюванняекономікитавиконаннясоціаль
нихзавдань1.

Теоретичнуосновудосліджуваноїпроблемивисвітлювали:І.Апопій,Т.Бур
мистрова, П. Германчук, А. Грищенко, В. Дупляк, А. Золотухін, Н. Калліна,
С. Ковальов, М. Колонтирська, З. Максименко, П. Петрашко, Б. Студенцов,
Н.Ткаченко,А.Тюляков,Л.Шевченко.Окреміаспектиправовогорегулювання
системи держзакупівель у ЄС аналізувалиВ. Колотій,Н.Обушко,П.Пашина,
В.Пила,В.Смирчинський,О.Турченко,О.Шатковський,С.Яременко.

У вітчизняній та зарубіжній літературі проблематика державних закупівель
розкритавпрацяхШ.Бланкарта,А.Золотарьової,Є.Крикавського,К.Куцнецова,
М. Ліндерса, Р. Масгрейва, А. Мельник, В. Морозова, Паппас Спіроса,
Дж.Стігліца,І.Смотрицької,Н.Ткаченко,Г.Фірона,Ф.Шамхалова,Л.Якобсона.

Цілямистаттієпроведенняґрунтовногоаналізусутностідержавнихзакупівель
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яксоціальногоінституту,притаманноїйомуметитазавдань,яківказанийінсти
тутвиконуєвекономіціУкраїни.

Існуваннядержави, як суспільнонеобхідної політичної організації, обумов
люєнаявністьпевнихпотреб,якіпов’язаніізздійсненнямнею(державою)при
таманних їй функцій. У зв’язку з цим державу слід вважати повноправним
суб’єктомринку,який,набуваючидлясвоїхпотребсуспільніблага,формуєринок
державнихзакупівель.

ВисунутаП.СамуельсономіР.Масгрейвомконцепціясуспільнихблагдово
дить,щосамедержавамаєвідповідатизазакупівлюцілогорядутоварів,робіт,
послуг важливихдля економіки в цілому, в тих випадках, коли ринокнеможе
забезпечитиїхунеобхіднихобсягах.

ЗпереходомУкраїнидоринковоїекономкивідбуваєтьсяпроцесдокорінного
переглядусистемидержавних закупівель.Відпланових,чіткорегламентованих
поставок продукції, відбувається перехід на закупівлю товарів, робіт, послуг у
середовищі,депередпокупцям(замовникам)відкриваютьсяширокіможливості
виборузчисленнихпропозиційпостачальників(учасниківдержавнихзакупівель).
Необхідністьперебудовиданоїсистемиобумовлюється,першзавсе,проблемою
дефіциту державного бюджету, яка зумовлює необхідність ефективного та
раціональноговитрачаннядержавнихкоштів.

Вказаніпроцесиізавданняпотребуютьздійсненнявпевнихформахдержав
ногорегулюванняекономіки2вціломутапроцедуридержавнихзакупівельзокре
ма.

Проблемаполягаєустворенніоптимальногодлянинішньогоперехідногоста
ну економічного механізму, який здатен поєднати в собі державні та ринкові
важелі управління економічними процесами і який повинен бути максимально
орієнтований на економічне зростання України та її інтеграцію у світову еко
номіку3.

Сучаснасистемадержавногорегулюванняіконтролюусферіекономікивиз
наєтьсяослабленою,щоєоднієюізреальнихіпотенціальнихзагрознаціональній
безпеціУкраїнинасучасномуетапі(ст.7)4.

Зависновкамифахівців,уникненнявказанихзагрозстаєможливимлишепри
наявностівсуспільствірозвиненихсоціальних інститутів,одним ізякихєдер
жавні закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, який визнається
інститутомдержавногорегулюванняекономіки5.

Тому,нанашудумку,державнізакупівлі,яксоціальнийінститутдержавного
регулюванняекономікиєстійкоюмоделлюповедінкипевнихчленівсуспільства,
щозабезпечуєвиробництвоірозподілсуспільнихблаг,регулюєгрошовийобігта
характеризуєтьсянаявністюспецифічнихфункцій.

Забезпечуючи державне регулювання економіки у процесі своєї діяльності
органи влади реалізують функції, які пов’язані: із забезпеченням обороноздат
ності і правопорядку, стійкого розвитку галузей економіки і соціальної сфери,
охороною навколишнього природного середовища, виконанням міжнародних
зобов’язань і інших напрямків розвитку держави, тощо. Безумовно, що всі ці
функціїпрямопов’язанізекономічноюбезпекою.

Саме тому, для реалізації наведених функцій державними замовниками
здійснюютьсязакупівлівідповіднихтоварів,робітіпослугзарахунокдержавних
коштів.Якістьвиконаннядержавнихфункційу значніймірі залежитьвід того,
наскількиефективноздійснюютьсядержавнізакупівлі6.
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Використовуючидержавнізакупівліякінститутдержавногорегулюванняеко
номіки,державазалучаєпотенціалприватногопідприємництвадозабезпечення
стійкого економічного росту, вирішення актуальних соціальноекономічних
завдань.

Найважливішим елементом економічного партнерства держави і бізнесу
повиннастатиналежнимчиномврегульованапроцедурадержавнихзакупівельта
процедурарозміщеннядержавнихзамовленьзметоюподальшогоукладеннядер
жавних контрактів для задоволеннядержавнихпотреб, які вартоформуватина
принципах,щозабезпечуютьзбалансованістьінтересівдержавиіпідприємництва7.
Втакихвідносинахдержававиступаєрівноправнимсуб’єктомгосподарювання.

Зверненняврамкахдержавногоприватногопартнерства(далі–ДПП)допри
ватногосектораекономікизабезпечуєдержавірядекономічнихпереваг,оскільки
звільняєїївіднеобхідностістворювативласніосновнівиробничіфонди,наймати
необхідний персонал і дозволяє скористатися вже існуючим виробничим
потенціалом приватного сектора, що найхарактернішим чином знаходить свій
проявприздійсненнідержавнимизамовникамипроцедуридержавнихзакупівель
товарів,робіт,послугуучасниківпроцедуризакупівельвякостіякихможутьвис
тупатифізичніособи,втомучисліфізичніособіпідприємці,юридичніособи
(резидентиабонерезиденти),якіписьмовопідтвердилинамірвзятиучастьупро
цедурізакупівліта/абоподалипропозиціюконкурснихторгів,абоціновупропо
зицію,абопропозиціюнапереговорахуразізастосуванняпроцедуризакупівлів
одногоучасника.(п.33ст.1)8.

Саме тому, державне господарювання, як економічна діяльність держави
може здійснюватися, поперше, на підставі управління державною власністю
(державнихкоштів), і,подруге,задопомогоюсистемидержавнихзакупівельу
різних галузях економіки. Державне господарювання шляхом розвитку ринку
державнихзакупівель,вирішуєдоситьширокеколозавданьмакроекономічного
характеру, які з об’єктивних причин не можуть бути реалізовані виключно за
допомогоюринковихмеханізмів.Утойжечасїхнєвирішенняєнеодмінноюумо
воюефективностіфункціонуванняекономікиринковоготипу.

Дослідникидотакихзавданьвідносять:підтримкуконкуренції;формування
ринкової інфраструктури, розвиток інформаційного простору; розвиток ринку
нової техніки, стимулювання нових технологій, науководослідних і дослідно
конструкторськихробіт;проведеннясоціальноекономічноїполітики,створення
робочихмісць,запобіганнясоціальнимконфліктам,зниженнябезробіття;забез
печенняекологічноїбезпеки.

НадумкуІ.І.Смотрицької,впроцесівпливуінститутудержавнихзакупівель
наекономікупорядізстимулюючимвиникаєсинергетичнийефект9тобтозрос
тання ефективності діяльності в результаті інтеграції, злиття окремихчастин в
єдинусистемузарахуноксистемногоефекту10.

Тому, за визначеннямавтора, системадержавних закупівель–ценалежним
чиноморганізованамодельсуспільнихвідносин,щохарактеризуєтьсянаявністю
сукупності взаємозалежних і взаємодіючих елементів, яким притаманна
цілісність,взаємнаєдністьтавластивадоцільність11.Проте,зданимвизначення
важкопогодитися,аджевононівідбиваєнізмісту,ніпризначення,нізавданьвка
заноїсистеми.

Діяльністьсуб’єктівтакоїсистеми,вособідержавнихуповноваженихорганів
і суб’єктів господарювання різних форм власності та організаційноправових
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форм, спрямована на досягнення властивій даній системі мети  задоволенню
суспільнихпотреб.Зазначенавищедоцільністьобумовлюєнаявністьвсуспільстві
функційпоплануваннюдержавних замовлень, їхформуванню, розміщенню та
виконаннюдержавнихконтрактівнапоставкутоварів,робіт,послугдлядержав
них потреб за державні кошти, які (функції) повинні характеризуватися узгод
женістю, а такожвідповідноюорганізацією (на ґрунті загальних економічних і
правовихзасад,принципів).

Визначившиметуінститутудержавнихзакупівельякзадоволеннясуспільних
потреб,виникаєнеобхідністьудослідженніпитаньзавданьпритаманнихінститу
тудержавнихзакупівельвсоціальноекономічномусередовищі.

Призначення будьякої соціальноекономічної системи, як правило,
аналізуєтьсякрізьпризмусоціальногоефекту(необхідності),якийдосягаєтьсяв
суспільстві завдяки її функціонуванню, та визначає роль такої системи в еко
номіцікраїни12.

Л. В. Андрєєва визначає, що державні закупівлі є необхідним інститутом
соціальноїполітикидержави.Вонидозволяютьстимулювативиробництвоконку
рентоздатнихтоварів,наддаватипідтримкунаціональнимвиробникам,людямз
особливимипотребамитаіншимособам,якімнеобхіднадержавнапідтримка13.

О.О.Пластінінавизначає,щовосновіоцінокфункціонуваннясистемидер
жавнихзакупівельлежатьнаступнікритерії:

1) раціональність – як критерій фінансового контролю, що характеризує
досягненнязаданогорезультатупривикористаннінайменшогообсягубюджетних
коштів; практична і теоретична обґрунтованість вибору конкретного способу
вирішеннязавдання,проведенняроботи,виконаннязаходів,іншихдійзвикорис
таннямнайменшогообсягубюджетнихкоштів;

2)ефек тивність – як показник фінансового контролю, що характеризує
підсумкидіяльностібудьякогосуб’єктузточкизорудосягненнязаданихрезуль
татів при використанні найменшого обсягу бюджетних коштів або досягнення
найкращогорезультатупривикористанніпевногообсягубюджетнихкоштів14.

Л.В.Андреєвавсвоючергувказує,щосистемадержавнихзакупівельскла
дається ізпевнихелементів:визначеннядержавнихпотреб;формуваннязамов
лення на поставку товарів, робіт, послуг; розміщення замовлень і укладення
державнихконтрактів;виконаннязобов’язаньзадержавнимиконтрактами15.

Тобто, ефективність функціонування інституту закупівель товарів, робіт,
послугзадержавікоштивизначаєтьсябагатьмафакторами,середякихплануван
ня закупівель, фінансове забезпечення в необхідних обсягах, належне правове
регулювання,контрользавиконаннямдержавнихконтрактів16.

Вумовахринковоїекономікидержававиступаєвякостінайбільшогозамов
никаіспоживачапродукції,перетворюючідержавнийпопитвпотужнийінстру
ментрегулюванняекономіки.

На відміну від країн з розвиненою ринковою економікою, де державні
закупівлієрезультатомдавньогоеволюційногорозвитку,переднашоюдержавою
стоїтьзавданняформуванняінститутудержавнихзакупівель,якчастинизагаль
нонаціональноїінституціональноїсистеми17.

Співвідношенняіраціональнавзаємодіядержавиіринкуєоднимізпринци
пових питань, актуальність якого не знижується протягом розвитку всієї еко
номічноїтеорії.Цевідноситьсядопроблематикисуспільнихінтересів,формуван
нясуспільнихблаг,врамкахякоїдержавні закупівлірозглядаютьсявконтексті
більш широкої проблеми – задоволення суспільних потреб. Держава несе
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відповідальністьпередсуспільствомзазабезпеченнясуспільнимиблагами,чим
пояснюєтьсятенденціядорозвитуінститутудержавнихзакупівельякформиеко
номічноїдіяльностідержави.

Використовуючи державні закупівлі як потужний економічний інструмент,
держававирішуєпевнісоціальноекономічнізавдання,наприкладстимулювання
певних галузей народного господарства, забезпечення проведення наукових
досліджень,створенняізапровадженняновихтехнологійірозробок.

Такимчином,основнимзавданнямінститутудержавнихзакупівельєзабезпе
ченняпридбаннятоварів,робітіпослугзметоюзадоволеннядержавнихпотреб
принайбільшефективнійвитратідержавнихкоштів.

Термін «державні закупівлі» розглядається в науковій економічній і юри
дичній літературі як узагальнююче поняття18, що включає в себе поставку
товарів,виконанняробіт,наданняпослугзметоюзадоволеннядержавнихпотреб.
Цепідкреслюєїхсистемнийхарактер,щовикликаєнеобхідністьрозробкиєдино
гомеханізмуправовогорегулюваннявідносин,щоскладаютьсявпроцесідержав
нихзакупівель.

Наведеніметатазавданняінститутудержавнихзакупівель,дозволяютьвиз
начити сутність інституту державних закупівель  як сукупність суспільних
відносин,щовиникаютьтареалізуютьсязметоюзадоволеннядержавнихпотреб
утоварах,роботах,послугах,шляхомформуваннядержавнихзамовленьтаукла
дання державних контрактів, і характеризуються ефективним використанням
державнихкоштівтанаявністюспецифічних,соціальноорієнтованихфункцій.

Ефективнефункціонуванняінститутудержавнихзакупівельробитьістотний
впливпрактичнонавсісторонижиттєдіяльності,яккраїнивцілому,такібудь
якогорегіону.

Розвитокінститутудержавнихзакупівель,створенняумовдляйогоефектив
ногофункціонування,підвищеннярівняконкуренціївційсферітазабезпечення
йогопрозоростієпріоритетнимнапрямомдіяльностідержави19.

Насамкінецьслідзазначити,щосаме інститутдержавнихзакупівельможе
статипотужнимважелемвпливунанаціональнуекономіку.Якгнучкий інстру
ментекономічноїполітикидержави,закупівлієважливимчинникомекономічно
горостуірозвитку,підвищенняділовоїактивності,засобомрегулюванняструк
турнихзмінвекономіцірозвиненихкраїн.

Проведенийаналізсоціальноїсутності,метитазавданьінститутудержавних
закупівельвУкраїні,дозволяєзробитинаступнівисновки: соціальноюсутністю
інститутдержавнихзакупівельслідвизнатисукупністьсуспільнихвідносин,що
виникають та реалізуються з метою задоволення державних потреб у товарах,
роботах,послугах,шляхомформуваннядержавнихзамовленьтаукладаннядер
жавних контрактів, і характеризуються ефективним використанням державних
коштівтанаявністюспецифічних,соціальноорієнтованихфункцій; метоюінсти
тутудержавнихзакупівельєзадоволеннясуспільнихпотреб; завданнямиінсти
тут державних закупівель є забезпечення придбання товарів, робіт і послуг з
метоюзадоволеннядержавнихпотребпринайбільшефективнійвитратідержав
нихкоштів.

Перспективиподальшихрозвідокуцьомунапрямкуполягаютьунеобхідності
удосконалення процедури державних закупівель шляхом належного правового
регулювання вказаних відносин та посилення ролі державного регулювання
закупівлітоварів,робітіпослугзадержавнікошти.
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