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РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВІДКРИТИМИ ТОРГАМИ

Вступ: Належним чином організовані процедури державних закупівель дають змогу вивільнити
державні кошти, що можуть допомогти у вирішенні задач національного рівня. Тому є необхідність роз-
робки дієвих механізмів управління відкритими торгами. Мета: Розробка механізмів підготовки та обґрун-
тування плану річних закупівель, виявлення пріоритетності державних закупівель, визначення кваліфіка-
ційних вимог до потенційних контрагентів, оцінювання пропозицій, що надійшли від постачальників, та
включення цих механізмів у загальну концепцію управління відкритими торгами. Методи: логічного і
порівняльного аналізу, метод групування Результати: запропонована концепція управління відкритими
торгами включає названі вище механізми, що допомагають вдосконалити інформаційні потоки держав-
них закупівель. Сформовані завдання відповідно принципам державних закупівель. Висновки: В управ-
лінні відкритими торгами пропонується використовувати запропоновану концепцію.

Ключові слова: кваліфікаційні умови, оцінювання пропозицій, принципи держаних закупівель,
конкурсна основа торгів.
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РОЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМИ ТОРГАМИ

Введение: Должным образом организованные процедуры государственных закупок позволяют
высвободить государственные средства, которые могут помочь в решении задач национального уровня.
Поэтому есть необходимость разработки действенных механизмов управления открытыми торгами.
Цель: Разработка механизмов подготовки и обоснования плана годовых закупок, выявление приоритет-
ности государственных закупок, определение квалификационных требований к потенциальным контра-
гентам, оценка предложений, поступивших от поставщиков и включение этих механизмов в общую кон-
цепцию управления открытыми торгами. Методы: логического и сравнительного анализа, метод группи-
ровки. Результаты: предложенная концепция управления открытыми торгами включает вышеперечис-
ленные механизмы, помогающие усовершенствовать информационные потоки государственных заку-
пок. Сформированы задачи соответствующим принципам государственных закупок. Выводы: В управ-
лении открытыми торгами предлагается использовать предложенную концепцию.

Ключевые слова: квалификационные требования, оценка предложений, принципы государст-
венных закупок, конкурсная основа торгов.
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CONCEPT DEVELOPMENT MECHANISM OF PUBLIC TENDER

Background: Well-organized procedure of public purchases gives the possibility to save public
money which can be used for the tasks at the national level. Therefore there arises the need to develop ef-
fective mechanisms to control the public bidding. Aims and Objectives: Development of mechanisms of
preparation and validation of annual procurement plan, identification of priority of public procurement, deter-
mination of qualification requirements for prospective contractors, evaluation of proposals from suppliers and
inclusion of these mechanisms in the general concept of managing public bidding. Methods: Logical and
comparative analysis, method of grouping. Results: The proposed concept of management of open tender-
ing includes the above mechanisms to help improve information flows of public procurement. The tasks have
been formed according to the principles of public procurement. Conclusions: The proposed concept is rec-
ommended for management of open bidding.

Keywords: job specifications, bid evaluation, the principles of public purchases, competitive bidding.

Постановка проблеми. Здійснення державних закупівель є одним з істот-
них інструментів впливу держави на економіку. Держава є найвпливовішим та
найпотужнішим замовником, а отже й споживачем товарів, робіт та послуг. Згідно
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даних Держкомстату, обсяг коштів, що держава планує на закупівлі, становить від
11 до 25 відсотків від ВВП у різні роки. Завдяки успішно проведеним торгам дер-
жава має змогу вирішити низку питань, починаючи з розвитку галузі та зменшення
рівня безробіття і закінчуючи вирішенням стратегічних задач економічного розви-
тку держави.

У зв’язку з великою значущістю державних торгів для національної економі-
ки держави постає питання ефективного управління процедурами держзакупі-
вель. Але деякі важливі питання недостатньо висвітлені у відповідному законо-
давстві та носять лише рекомендаційний характер. Так, згідно чинного законо-
давства, критерії відбору кращої пропозиції від потенційних постачальників, тобто
кваліфікаційні вимоги та вимоги до предмета торгу, як і механізм оцінювання про-
позицій, в більшій частині залишається на розсуд замовника, закон надає лише
бажані рекомендації в той час, коли для практичного застосування потрібні чіткі
дієві механізми. Також не має чітких механізмів визначення пріоритету державних
закупівель при складання Державного бюджету. Окрім цього, сучасний стан дер-
жавних закупівель вимагає визначити чіткі інформаційні потоки між учасниками
відкритих торгів, органами влади та громадою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням та розширенням
заявлених у законі принципів проведення процедури відкритих торгів займались
Покрещук О. О., Ткаченко Н. Б., Школьник І. О. Питання про підвищення ефектив-
ності державних закупівель освітлювали у своїх дослідженнях Павловський А.Б.,
Юдіцький О. Л., Пінькас Г.І., Мицик О.О. Але питання систематизації отриманих
результатів, а головне розробка ефективного методу управління державними за-
купівлями, зокрема відкритими торгами, залишається актуальним та вимагає по-
дальшого розвитку.

Метою статті є розробка дієвих механізмів підготовки та проведення голо-
вної процедури держзакупівель – відкритих торгів – на локальному рівні держав-
ного замовника та національному рівні визначення пріоритету закупівель при
складанні Держбюджету, а також використання цих механізмів у загальній конце-
пції управління відкритими торгами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Успішність торгів залежить від
належного контролю та регулювання ходу торгів, а також правильної організації
взаємодії між всіма учасниками процедури державних закупівель. На державному
рівні зазначені функції виконує низка державних органів, що утворюють міжвідом-
чу комісію з питань проведення процедур державних закупівель. Наявність такої
комісії суттєво полегшує контроль за проходженням торгів, але така комісія може
контролювати лише формальний бік торгів щодо термінів, документації, оголо-
шень, виконання фінансових зобов’язань. До процесу управління слід віднести
також внутрішній менеджмент розпорядника державними коштами (замовника),
бо сфера кваліфікаційних вимог, критеріїв оцінювання пропозиції, методів оціню-
вання пропозицій та механізму документообігу не висвітлена у повній мірі в чин-
ному законодавстві щодо проведення державних закупівель.

Отже, управління відкритими торгами націлене на правильну організацію
відносин учасників відкритих торгів, відповідно до чинного законодавства органі-
зацію процедури державних закупівель, а також дослідження та формалізацію тих
факторів, що суттєво впливають на результат торгів – дослідження ринку необ-
хідного предмета торгу, визначення кваліфікаційних вимог, критеріїв оцінювання
пропозицій потенційних постачальників, дотримання обраного механізму оціню-
вання пропозицій. Також до процесу управління відкритими торгами слід віднести
контроль за виконанням формального боку здійснення державних закупівель, ко-
нтроль за виконанням умов договору та цілу низку організаційно-ревізийних робіт,
що супроводжують процес такого масштабу, як державні торги.

Концептуальну модель управління відкритими торгами, що враховує вище
названі функції та взаємодію учасників, наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Концепція механізму управління відкритими торгами
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Зовнішнє середовище державних закупівель охоплює процеси, що випере-
джають процедуру відкритих торгів або впливають на її хід. До таких процесів на-
лежать складання плану державних закупівель на рік замовниками, узгодженість
плану із Державним бюджетом на рік, взаємодія розпорядників державних коштів
та контрагентів, контроль міжвідомчої комісії за всіма етапами проведення проце-
дури, вплив діючого законодавства, ситуація на ринку необхідних робіт, товарів та
послуг, оприлюднення інформації щодо процедури відкритих торгів у спеціалізо-
ваних засобах масової інформації, нагляд за касовим виконанням укладеного до-
говору, який здійснює Державне казначейство. Розглянемо ці процеси більш де-
тально.

Складання річного плану закупівель є першим етапом у процесі здійснення
всіх закупівель, що замовник планує провести протягом року, який повинен бути
узгоджений з Держбюджетом, бо їх фінансування напряму залежить від нього.
Сам Держбюджет залежить від бюджетного планування на рік. Бюджетним кодек-
сом України виділяються такі принципи бюджетної системи держави: принцип єд-
ності, принцип збалансованості, принцип самостійності бюджетів, принцип повни-
ти, принцип обґрунтованості, принцип ефективності, принцип цільового викорис-
тання бюджетних коштів, принцип справедливості [3]. Складання державного бю-
джету враховує й планування державних закупівель, беручі до уваги дані щодо
річних планів закупівель від головних розпорядників бюджетних коштів. Але зро-
зуміло, що неможливо включити до держаного бюджету всі заявлені вимоги та
потреби, тому питання про визначення пріоритетності державних закупівель є
досить гострим. Наявність дієвого механізму розподілення державних коштів до-
помагає вирішити задачу визначення пріоритетності державних закупівель, що
розглядається Міністерством фінансів у межах урядових засідань.

Після того, як Державний бюджет затверджений, плани державних закупі-
вель складені, розпорядники державних коштів починають проводити процедури
державних закупівель. Згідно Постанови Кабінету міністрів України, Головне
управління Державного казначейства має забезпечити проведення оплати рахун-
ків розпорядників бюджетних коштів за товари (роботи, послуги) відповідно до
нормативно-правових актів про касове виконання державного бюджету на підста-
ві документів про результати проведених торгів (тендерів) виключно в межах ко-
штів, передбачених кошторисом замовника.

Процес проходження процедури державних закупівель знаходиться під
впливом таких зовнішніх чинників, як: ситуація на ринку потрібного товару, робіт
та послуг, чинне законодавство, бо проходження державних закупівель повинно
відповідати регламенту наведеному у відповідному законі із оформленням всіх
необхідних документів; засоби масової інформації з приводу оприлюднення даних
щодо проведення процедури державних закупівель.

Внутрішнє середовище проведення процедури державних закупівель вклю-
чає взаємодію замовника із контрагентами на всіх стадіях держаних закупівель, а
також контроль за здійсненнями принципів державних закупівель через виконання
відповідних задач за для досягнення головної мети – ефективне використання
бюджетних коштів в рамках чинного законодавства.

Запропонована в статті концепція механізму управління відкритими торгами
з точки зору проведення процедури відкритих торгів базується на принципах дер-
жавних закупівель, що зазначені у діючому Законі щодо проведення держаних
закупівель, а саме: недискримінація учасників, максимальна економія та ефекти-
вність використання бюджетних коштів, добросовісна конкуренція, відкритість та
прозорість [1]. Відтворення цих принципів можливе завдяки реалізації відповідних
завдань. Згідно із запропонованою концепцією, кожен принцип має відповідні за-
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дачі. Такий підхід гарантує впевненість у тому, що прописані законом норми щодо
проведення процедур державних закупівель та поведінка учасників буде відпові-
дати вимогам влади та законності. Розглянемо принципи та відповідні завдання.

Недискримінація учасників передбачає, що кожен потенційний постачаль-
ник, що згідно закону має право прийняти участь у торгах, може подати заявку.
Це передбачає такі кваліфікаційні вимоги, що однозначно трактуються або не є
такими, що принижують гідність учасників, тому задача про формування чітких, а
головне – обґрунтованих, кваліфікаційних вимог повинна вирішуватися чи не най-
першою в процесі проведення торгів.

Принцип максимальної ефективності та економії використання бюджетних
коштів перетинається з усіма сферами проведення процедури відкритих торгів. Се-
ред перепон, що не дозволяють досягти потрібної ефективності, називають зайву
регламентованість процедур державних закупівель, неоптимальні строки подання
заявок, очікування відгуку від контрагентів, нечесну конкуренцію, використання ко-
рупційних схем та інше. Критерії оцінювання ефективності використання бюджет-
них коштів можуть бути такими: задоволення потреб суспільства, співвідношення
між результати та витратами, додержання строків фінансування [2]. Перш за все,
ефективність забезпечує перелік критеріїв оцінювання пропозицій контрагентів. За-
дача формування обґрунтованих та виважених критеріїв є найголовнішою задачею,
що стоїть перед експертами та тендерним комітетом замовника. Вирішення задачі
ведення історії фінансових операцій з контрагентами суттєво полегшує задачу ви-
бору контрагента для співпраці, бо, маючи уяву про діяльність, репутацію, якість
постачання конкретного контрагента можна уникнути прикрих помилок укладання
договорів із недобросовісними контрагентами. Задача дослідження ринку предмета
торгу також є актуальною, бо в процесі державних закупівель часто фігурують не-
правдоподібні ціни на товари, роботи чи послуги; тож, обізнаність замовника щодо
реальних цін має змогу запобігти випадкам, коли держава сплачує більшу частину
грошей за повітря. Кульмінацією вищенаведених задач є побудова ефективного
методу оцінювання пропозицій. До вирішення цієї задачі увійдуть рішення щодо
критеріїв оцінювання й ведення історії ділових відношень, й результати досліджен-
ня ринку товарів. Механізм оцінювання пропозицій законодавство залишило на
розсуд замовника, а тому прозорість та ефективність тут складніше оцінювати, са-
ме цьому створення прозорого чіткого механізму оцінювання пропозицій є пріори-
тетною задачею за для реалізації принципу максимальної ефективності викорис-
тання бюджетних коштів.

Запровадження принципу добросовісної конкуренції повинно вирішувати ці-
лу низку проблем проведення процедури відкритих торгів. До таких проблем на-
лежать проблеми участі в тендерах афілійованих структур, змова учасників щодо
навмисного завищення ціни у тендері, подача недостовірної інформації про учас-
ників закупівель. Вирішити проблему афілійованості може ведення інформаційної
бази даних щодо контрагентів, які брали участь у торгах, стеження за їх діловою
активністю , збір інформації щодо афілійованості з відкритих баз даних.

Принцип відкритості та прозорості є основним принципом, на який посила-
ються у питаннях підвищення ефективності проходження процедур державних
закупівель [4]. Виходом є більш тісна співпраця зі спеціалізованими засобами ма-
сової інформації, внесення змін  до діючого законодавства, а також використання
чіткого та прозорого механізму оцінювання пропозицій потенційних постачальни-
ків.

Відтворення принципів держаних закупівель та реалізація вищезазначених
задач згідно запропонованої концепції управління відкритими торгами здійсню-
ється шляхом використання запропонованого механізму проведення відкритих
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торгів, що включає в себе перелік проміжних механізмів задля досягнення голо-
вної мети – ефективного використання бюджетних коштів в рамках чинного зако-
нодавства.

Механізм підготовки та обґрунтування річного плану закупівель значною мі-
рою обіймає організацію внутрішнього документообігу об’єкта господарювання.
Цей механізм відповідає за ефективність складання загальної заявки, на основі
якої приймається рішення про необхідність проведення процедури конкурсних
торгів, а отже й за включення необхідних товарів, робіт та послуг до річного плану
закупівель. Дієвість механізму сприяє не тільки швидкому та правдоподібному
складанню документального підтвердження потреб об’єкта господарювання, а
також допомагає в найліпший засіб обґрунтувати необхідність закупівель при по-
данні річного плану закупівель на розгляд у Міністерство фінансів України, що
впливає на включення заявлених закупівель у Державний бюджет.

Механізм формування вимог до предмета торгу схожий на механізм форму-
вання кваліфікаційних вимог. Проте, формування цих вимог має враховувати
специфіку предмета торгу: для товарів, робіт та послуг буде різне співвідношення
ціна/якість, а також ряд інших відмінностей, пов’язаних саме з типом предмета
торгу. Механізми формування кваліфікаційних вимог та вимог до предмета торгу
є складовими одного механізму, вони мають схожу структуру, тому немає сенсу
розділяти їх на окремі механізми, але в якості етапів відкритих торгів вони можуть
відбуватися в різний час.

На базі сформованих критеріїв оцінювання – кваліфікаційних вимог та вимог
до предмета торгу, будується механізм оцінювання пропозицій контрагентів. Ме-
ханізм повинен бути прозорим, тобто кожна зацікавлена особа повинна швидко
зрозуміти принципи його дії, швидко опрацьовувати дані та давати результат,
який можна однозначно оцінити, тобто вихідні дані повинні легко трактуватися
членами тендерного комітету щодо питання про переможця відкритих торгів.
Створення такого механізму зможе просунути уперед справу прозорості процедур
відкритих торгів.

Всі етапи відкритих торгів супроводжуються документальною роботою,
оформленням належних документів, оголошенням про етапи торгів, оформлен-
ням внутрішньої документації. На зайву регламентованість держаних закупівель
часто указують дослідники ефективності роботи процедур державних закупівель.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Належна робота меха-
нізму проведення торгів повинна привести к значним результатам, тому оцінка
ефективності роботи механізму є невід’ємною частиною управління відкритими
торгами. До критеріїв ефективності механізму, згідно запропонованій концепції,
включені: вивільнення бюджетних коштів, зменшення рівня корумпованості еко-
номіки, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності кон-
трагентів.

Таким чином, запропонована концепція управління відкритими торгами охо-
плює інформаційні потоки як у зовнішньому середовищі державних закупівель,
так і внутрішньому, кожному з принципів відкритих торгів встановлена відповідна
задача. Відтворення принципів та реалізація задач виконується шляхом дотри-
мання механізму проведення відкритих торгів, а ефективність методу визначаєть-
ся за чітко визначеними показниками.
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ
ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Вступ: Сьогодні існують інформаційні системи, що дозволяють здійснити моніторинг податко-
вих накладних, але не мають ефективного узгодження з бухгалтерським обліком. Мета: побудувати
модель системи моніторингу податкових накладних, яка вирішує актуальну проблему узгодження по-
даткових накладних з бухгалтерським обліком для бюджетних організацій, які мают пільгі при нараху-
ванні ПДВ (наприклад, вищі навчальні заклади). Методи: системний аналіз. Результати: формалізо-
вана модель системи формування, моніторингу та аналізу податкових накладних для бюджетних ор-
ганізацій. Висновки: проведено моделювання системи моніторингу податкових накладних, ефектив-
ність якої полягає в достовірному узгодженні даних податкового обліку з бухгалтерським.

Ключові слова: податкова накладна, система моніторингу податкових накладних, модель, бу-
хгалтерський облік, податок.
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