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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ 

Тендерні процедури починаються зі створення тендерного комітету (ТК) у складі За-
мовника. Згідно з п. 31 закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закону) тендерний 
комітет – службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за ор-
ганізацію та проведення процедур закупівлі відповідно до Закону та наказу Мінекономіки 
от 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет 
або уповноважену особу (осіб)». 

Згідно п. 1.2 Положення тендерний комітет – це службові (посадові) та інші особи 
замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі 
відповідно до Закону. У свою чергу, уповноважена особа (особи) – це службове, посадова 
і інша фізична особа замовника, призначена відповідальною за організацію та проведення 
процедур закупівлі відповідно до Закону на підставі власного розпорядчого рішення або 
трудового договору (контракту). Положення ніяк не регулює питання, чи може на ПОУ одноча-
сно діяти ТК і уповноважена особа? Такий дуалізм різних квазісуб’єктів правовідносин з одни-
ми і тими ж правами явно не спрямований на однакове врегулювання тендерних процедур. 

Склад ТК, зміни в складі та положення про ТК затверджуються рішенням замовника. 
До складу ТК повинні входити не менше п’яти осіб. У разі, якщо кількість службових (посадо-
вих) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою п’яти осіб, до складу ТК пови-
нні входити всі службові (посадові) особи замовника. Явний недолік Положення – це відсут-
ність вимог до персонального складу ТК з точки зору здійснення посадових повноважень. 

Керівництво роботою ТК здійснює його голова, який призначається замовником і 
може мати право (а на думку автора – зобов’язаний) на підписання договорів в разі на-
дання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства. Голова 
ТК призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів ТК та визначає 
функції кожного члена ТК. Рішення голови ТК за призначенням заступника (заступників) 
голови та секретаря ТК, визначення функцій кожного члена ТК та вирішення інших питань 
заносяться до протоколу засідання ТК. 

Голова, секретар та інші члени ТК можуть пройти навчання з питань організації та 
здійснення закупівель. На наш погляд така норма є неприпустимою. Згідно ст. 164-14 КУпАП 
України «Порушення законодавства про закупівлі тягне за собою накладення штрафу на 
службових (посадових), уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення 
адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї 



Проблеми цивільного права та процесу. Харків, 2017 
 

 143 

статті, – тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених 
осіб від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». Тому 
слід було б передбачити обов’язковість навчання членів тендерного комітету з отриман-
ням диплома (сертифіката) державного зразка. Більш детально це питання досліджува-
лося автором в публікації «Створення тендерного комітету на підприємстві» [1]. 

Безпосередньо процес закупівлі починається з розробки та затвердження на засі-
данні ТК річного плану закупівель. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» від 
22.03.2016 № 490 затверджено форму Річного плану закупівель. Слід відразу зазначити 
не автентичність і розбіжність категорій «предмет закупівлі» і «предмет договору». Не вда-
ючись в проблеми визначення поняття «предмет договору», яку досліджував І. В. Стрижак, 
відзначимо, що предмет договору закупівлі – це його єдина істотна умова, яке прямо 
передбачено ЦК України в загальних положеннях про договір. 

Недосконалість національної процедури полягає в тому, що законодавець не пе-
редбачив тимчасові рамки для ТК зі складання річного плану, відповідальності за нездій-
снення публікації річного плану на власних ресурсах, процедуру узгодження річного пла-
ну з основним розпорядником коштів тощо. Для майбутнього договору цей етап має важ-
ливе значення, оскільки саме в Річному плані вказується найменування предмета закупі-
влі – товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником. 

Протягом усієї процедури торгів Замовник самостійно і безкоштовно через автори-
зовані електронні майданчики публікує на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, 
встановленому уповноваженим органом і Законом, інформацію про закупівлю, а саме: 
оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію. Відповіда-
льність за повноту і достовірність публікацій на веб-порталі Уповноваженого органу не-
суть голова та секретар ТК замовника або уповноважена особа (особи). 

Недоліки такого підходу законодавця очевидні. По-перше, не враховується співвід-
ношення робочих і неробочих днів. По-друге, в багатьох випадках терміни необґрунтова-
но скорочені до одного дня. По-третє, не враховуватися можливість відсутності з поваж-
них причин членів ТК, що призведе до неопублікованого перерахованої інформації.  
По-четверте, відсутній механізм виправлення механічних описок і технічних помилок.  
По-п’яте, банальні технічні проблеми – відсутність інтернет-зв’язку, втрата зв’язку з елек-
тронним майданчиком і т. д. 

Вінчає процедуру закупівлі договір про закупівлю – договір, що укладається між за-
мовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі, та передбачає 
надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари. Повідомлення 
про намір укласти договір про закупівлю оприлюднюється протягом одного робочого дня 
з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі, а договір про 
закупівлю – протягом двох днів з дня його укладення. Договір про закупівлю укладається 
відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з ура-
хуванням особливостей, визначених Законом. 

До 07.12.2012 діяв наказ Мінекономіки «Про затвердження Типового договору про 
закупівлю товарів (робіт або послуг) за Державні кошти» від 27.07.2010 № 925. У наш час 
форма як проекту, так і самого договору залишається питанням не врегульованим, що 
викликає зацікавленість наукового пошуку в цьому напрямку. 

Істотними умовами договору є: умови про предмет договору; умови, що визначені 
законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду; всі ті умови, щодо яких 
за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. 



Проблеми цивільного права та процесу. Харків, 2017 
 

 144 

Сторони договору про закупівлю досягають згоди шляхом проведення процедури 
закупівлі. Тобто коли замовник включив умови в проект договору, ґрунтуючись на нормах 
абз. 1 ч. 1 ст. 638 ЦК України, такі умови і є умовами, щодо яких, на думку замовника, має 
бути досягнуто згоди. Якщо учасник подав тендерну пропозицію, в якому погодився з 
проектом договору, і був визнаний переможцем процедури закупівлі, він повинен укласти 
договір про закупівлю, зміст якого не повинно суперечити включеному до тендерної доку-
ментації проекту договору про закупівлю. У той же час договори про закупівлю за резуль-
татами застосування переговорної процедури закупівлі полягають в особливому порядку. 
Адже в ст. 35 Закону немає чіткої вимоги про обов’язок замовника погоджувати з учасни-
ком (учасниками) під час переговорів проект договору. Відповідно до ч. 3 ст. 631 ГК Украї-
ни сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, 
які виникли до його укладення. А на зобов’язання, що виникли у сторін до укладення ними 
господарського договору, не поширюються умови укладеного договору, якщо інше не 
встановлено договором (ч. 7 ст. 180 ЦК України). Однак застосувати цю норму можна 
тільки тоді, коли сторони договору вступають в стосунки ще до моменту його укладення. 
У той же час договір про закупівлю відповідно до Закону укладається за результатами 
проведення процедур закупівель. Під час тендерних процедур та проводиться конкурент-
ний відбір учасників для визначення переможця торгів. Виняток у цій ситуації становить 
переговорна процедура закупівель, яка передбачає укладення договору без проведення 
конкурсного відбору. Таким чином, тільки в разі укладення договору за результатами 
переговорної процедури сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються 
до відносин між ними, які виникли до його укладення. 

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 638 ЦК України договір вважається укладеним, якщо 
сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Договір про заку-
півлю можливий і в електронній формі. Стаття 205 ЦК України визначає, що правочин 
може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати 
форму правочину, якщо інше не встановлено законом. Як бачимо, дотримуючись норм 
ЦК, який передбачає можливість укладення договорів в електронній формі, замовник і 
переможець торгів можуть укладати договори про закупівлю в електронній формі, якщо 
мають для цього відповідні технічні та організаційно-правові передумови. 

Недоліки цього етапу наступні. По-перше, договір про закупівлю не є «результатом 
процедури закупівлі» тому, що центральний орган виконавчої влади, який реалізує дер-
жавну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів до здійснення 
оплати за договорами про закупівлю перевіряє наявність та відповідність укладеного 
договору про закупівлю за звітом про результати проведення процедури закупівлі та річ-
ному плану закупівель. Тобто договір про закупівлю повинен відповідати звіту про закупі-
влі, а не навпаки. А звіт і буде «результатом процедури закупівлі». 

Виконання договору здійснюється за загальними правилами Цивільного та Госпо-
дарського кодексів України. Виходячи з особливостей бюджетного законодавства замов-
ник державних закупівель знаходиться в переважному перед контрагентами стані: ціна 
договору може змінюватися тільки в сторону зменшення; продукцію замовник може отри-
мувати в обсягах фінансування, а не зазначених у договорі; оплата може здійснюватися 
не раніше 90 днів з моменту подачі документів на оплату і т. д. 

Як висновок ми можемо констатувати, що торги являють собою жорсткий і строго фо-
рмалізований фактичний склад правовідносини на перехресті адміністративного, господар-
ського та цивільного прав. Тому для виникнення договірного зобов’язання в результаті тор-
гів необхідна наявність всієї сукупності юридичних фактів, які відбуваються в певній чіткій 
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послідовності, встановленої законодавством для визначення переможця торгів і підпи-
сання з ним договору. 
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ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО 
ПРАВОРОЗУМІННЯ 

Ще з часів римської держави інститут позовної давності покликаний забезпечувати 
визначеність та стабільність цивільних правовідносин, дисциплінувати учасників цивіль-
ного обігу, стимулювати їх до активності у здійсненні належних їм прав, зміцнювати дого-
вірну дисципліну, сталість цивільних відносин.  

У більшості національних правопорядків пропуск позовної давності призводить до 
втрати права на пред’явлення позову або це право значно обмежується щоб перешкоди-
ти судовому розгляду, який через запізнення може спотворити об’єктивність судового 
рішення. Європейський суд з прав людини (далі ЄСПЛ) у своїх рішеннях вказує на при-
значення позовної давності, як необхідність забезпечити правову визначеність, її строки 
«слугують декільком важливим цілям, зокрема вони забезпечують правову визначеність і 
остаточність, захищають потенційних відповідачів від задавнених вимог, яким було б 
важко протистояти, і запобігають несправедливості, що могла б виникати, якби суди му-
сили ухвалювати рішення стосовно подій, які мали місце в далекому минулому, і на під-
ставі доказів, які вже могли б стати ненадійними й неповними з плином часу» [1, с. 25]. 

У вітчизняній науці традиційне вчення про позовну давність сформувалося ще за 
радянської цивілістичної доктрини, яке переважно і до сьогодні вважається аксіоматич-
ним. Однак, існує ряд положень, що за умов вітчизняної правотворчої та правозастосов-
ної діяльності потребують з’ясування. Серед них пріоритетне місце займають питання 
природи позовної давності, визначення початку перебігу та погашення позовної давності 
тощо.  

Позовна давність вивчалася вченими як у межах строків та термінів, так і окремо, як 
самостійний предмет дослідження. Зокрема, позовній давності були присвячені роботи 
І. Є. Енгельмана, М. Я. Кириллової, О. П. Сергєєва, Є. О. Крашенинникова, Б. Б. Черєпа-
хіна, Г. Ф. Дерев’янко, Т. О. Терещенко, О. В. Шовкової, Т. М. Вахонєвої, В. О. Пушняка, 
В. В. Луця, В. І. Цікало та ін. 


