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НЕОБХІДНІСТЬ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 
Проблема зниження рівня зловживання у сфері закупівель за бюд- 

жетні кошти залишається в Україні надзвичайно актуальною, оскільки 
корупція в цієї сфері стимулює розростання тіньового сектору еконо-
міки. Підписавши Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом [1], 
Україна взяла на себе дуже важливі зобов’язання, серед яких – розви-
ток електронних закупівель, як засіб боротьби з корупцією. 

Закон України «Про публічні закупівлі» [2] почав діяти з 1 квітня 
2016 року і (при наявності багатьох недоліків) зобов’язав замовників – 
бюджетні підприємства та установи проводити електронні закупівлі 
товарів і послуг, якщо вартість предметів закупівлі товарів і послуг до-
рівнює або перевищує двісті тисяч гривень, а робіт – півтора мільйона 
гривень (в деяких сферах господарювання – одного та п’яті мільйонів 
гривень) через електронну систему ProZorro. З 01.08.2016 року застосу-
вання цієї системи обов’язково для всіх підприємств, установ і органі-
зацій. Предмети закупівлі від трьох тисяч гривень і до передбаченого 
«порогу» є малобюджетними і вважаються «допороговими», які реко-
мендується проводити замовникам також через цю систему, але зі 
спрощеним порядком проведення. Законодавством передбачена певна 
досить складна процедура здійснення торгів. Тому питання правового 
захисту інтересів учасників публічних закупівель в умовах конкуренції 
має стати важливою проблемою в розвитку чесної конкуренції. 

Необхідно помітити, що розроблена в Україні система ProZorro 
отримала відзнаку на міжнародному конкурсі World Procurement 
Awards 2016, що дає змогу говорити про те, що Україна вийшла в сві-
тові лідери у розвитку публічних закупівель. Українська система елект-
ронних закупівель ProZorro є однією з найкращих у світі завдяки уні-
кальному поєднанню ключових принципів реформи (відкритий код, 
відкриті дані і міжнародний стандарт open contracting). 

Тому Європейський банк реконструкції і розвитку уже включив 
«український кейс» у свій план як одну з найкращих практик щодо 
запровадження електронних закупівель. Для України застосування та-
кої передової платформи державних закупівель дозволить забезпечити 
зручний публічний доступ до інформації про закупівлі та знизити рі-
вень зловживань [3, с. 128]. 
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У зв’язку з відсутністю значної кількості кваліфікованих спеціаліс-
тів (в тому числі юристів) в ході проведення закупівель виявляється 
значна кількість порушень. При цьому, як правило, «потерпілою» сто-
роною залишається Учасник. 

Особливістю правового захисту Учасника в публічних закупівлях є 
порядок оскарження неправомірних дій Замовника. Закон України 
«Про публічні закупівлі» в ч. 3 ст. 8 передбачив один орган оскаржен-
ня – Антимонопольний комітет України, який «… утворює постійно 
діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушен-
ня законодавства у сфері публічних закупівель. Рішення постійно дію-
чої адміністративної колегії (колегій) приймаються від імені Антимо-
нопольного комітету України».  

Оскільки скарги, як правило, носять правовий характер, розгляд 
таких справ з метою неупередженого та ефективного захисту прав та 
законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі, 
важливо, щоб права і законні інтереси захищали професійні фахівці, 
що має сприяти завданням переведення більшості господарських опе-
рацій в прозорий шлях та створення конкурентного середовища. Від-
повідно до п. 27 ст. 1 Закону «Про публічні закупівлі» суб’єкт оскар-
ження – фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскар-
ження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з 
приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать зако-
нодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено пра-
во чи законні інтереси такої особи. Відтак, оскаржувати може не будь 
хто, а лише той, чиї права чи законні інтереси порушено [6].  

Наразі існує досить неоднозначна та суперечлива практика щодо 
підсудності справ про оскарження результатів публічних закупівель. 
Справи цієї категорії розглядаються як адміністративними, так і госпо-
дарськими судами залежно від складу сторін, предмету позову і, влас-
не, предмету оскарження. При цьому скаржники нерідко намагаються 
перевести розгляд скарг у систему господарських судів з метою отри-
мання заходів забезпечення позову [7]. Скарги щодо вже укладених 
договорів про закупівлі розглядаються відразу в судовому порядку без 
звернення до АМКУ. 

Суди часто відмовляють у задоволенні позовів із суто процесуаль-
них підстав, не торкаючись суті спору (пропущені строки, позов пода-
ний не до того суду тощо.  

Отже, виявляється дуже перспективний для юристів напрям діяль-
ності, у якому сьогодні відсутня жорстка конкуренція, і молодий спе-
ціаліст-юрист, отримавши додаткову спеціальну підготовку, може стати 
відомим спеціалістом в галузі публічних закупівель. 
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ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ КАНДИДАТІВ  
НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ:  

ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ 

 
Варто акцентувати увагу на тому, що порядок вступу на державну 

службу, як за умови конкурсного відбору, так і позаконкурсного, пе-
редбачає наявність специфічної процедури оцінювання кандидатів на 
державну службу. Вбачається за необхідне звернутися до з’ясування 
сутності названої процедури. 

Правова регламентація процедури оцінювання кандидатів на держа-
вну службу здійснюється як на законодавчому рівні, так і через прийн-
яття відповідних підзаконних нормативно-правових актів. Нормативну 
основу становлять: Закони України «Про державну службу», «Про за-
побігання корупції», Постанова Кабінету Міністрів України «Про За-
твердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад держав-
ної служби», Наказ Національного агентства з питань державної служ-
би «Про затвердження Переліку тестових завдань для кандидатів, які 


