
1 

 

Реформи у сфері публічних закупівель в Україні 
підвищили рівень прозорості та конкурентності, 
але настав час піднятися на вищий рівень і 
побороти змови на торгах 
  

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) презентувала публікацію «Боротьба зі 
змовою на торгах в енергетичному секторі в Україні: Огляд «Укренерго»» 15 червня 2021 року з 10:30 EEST 
(09:30 CET).  Відкриття онлайн-події розпочалося з доповіді Заступника генерального секретаря Організації 
економічного співробітництва та розвитку Шлягенхауфа. Подію відвідали високопосадовці з України, члени 
Організації економічного співробітництва та розвитку, а також представники світової спільноти. 

 
15/06/2021 – змова учасників публічних закупівель передбачає приховування фірмами підвищення вартості чи 
зниження якості того, про що йдеться в пропозиціях. Такі дії є незаконними і вони підривають практику вільної 
конкуренції, а головне, що це коштує урядам та платникам податків мільярди євро щороку по всьому світу. 
Значна частка боротьби з картелями припадає на випадки змови на торгах. 

Боротьба зі змовою на торгах в енергетичному секторі в Україні: Огляд «Укренерго» аналізує методи 
здійснення закупівель державним підприємством (ДП) в Україні, а національна енергетична компанія 
«Укренерго» розглядається як практичний приклад.  

В огляді високо оцінюються реформи, запроваджені «Укренерго» з метою вдосконалення процесу закупівель, 
зокрема використання електронної системи публічних закупівель Prozorro, яка є чудовим інструментом для 
проведення прозорих та відкритих конкурсних торгів в Україні.  

Проте значно більше необхідно зробити для того, аби розв'язати проблему таємних домовленостей учасників 
тендерів, оголошених «Укренерго». Впродовж останніх років більшість зусиль спрямовувалися на 
вдосконалення законодавчої складової процесу закупівель заради подолання корупції під час проведення 
процедури державних закупівель.  Для організацій такого рівня як «Укренерго» настав час рухатися далі і 
побороти картелі, утворені під час торгів. «Укренерго» та інші державні підприємства України  здатні розв'язати 
проблему, пов'язану з домовленістю з незаконними та небезпечними постачальниками послуг двома 
способами:  

 Вдосконалити процедуру підготовки та проєктно-технічну документацію, необхідну для участі в торгах 
таким чином, аби можна було залучити більше заявників.  

 Зосередити зусилля на моніторингу поточних та минулих тендерів з метою виявлення ознак таємної 
змови заявників. Про такі ознаки необхідно повідомляти Антимонопольному комітету України   

В огляді використовуються  Рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку щодо 
Подолання  змови під час проведення процедур державних закупівель  і надаються рекомендації «Укренерго» 
для розв'язання проблеми таємної змови заявників, що беруть участь в тендерах, які в подальшому можна 
буде використати для інших державних підприємств. Ще один набір рекомендацій адресується Уряду в Україні. 
Відповідно до цих рекомендації пропонується вдосконалення нормативної бази, що стосується державних 
закупівель.   

З 1991 року Організація економічного співробітництва та розвитку й Україна спільно працюють над підвищенням 
ефективності державного управління та стимулюванням економічного розвитку. В 2014 році сторони підписали 
Меморандум про взаєморозуміння та розробили План дій заради визначення пріоритетних ділянок для роботи 
Організації економічного співробітництва та розвитку в Україні. Ця робота допомагає підвищити потенціал, 
зміцнити інституції та підтримати реформи в багатьох галузях державного управління, включаючи інвестиції, 
конкуренцію, державне та корпоративне управління.  Організація економічного співробітництва та розвитку 
підтримує реформу в економічному секторі України завдяки фінансовій підтримці уряду Норвегії.  

  

Завантажити «Боротьба зі змовою на торгах в енергетичному секторі в Україні» Огляд «Укренерго»    

Завантажити основну брошуру 

   

Для отримання подальшої інформації, журналісти можуть звернутися до Сабіне Зігельскі 
(sabine.zigelski@oecd.org) та Марії Мельник (Mariia.melnyk@oecd.org) з Управління з фінансових і 
підприємницьких питань, Організації економічного співробітництва та розвитку або Габріели Міранди 
(gabriela.miranda@oecd.org), Менеджера з питань України Організації економічного співробітництва та розвитку. 

 
Організація економічного співробітництва та розвитку працює в понад 100 країнах світу - це орган, який 
підтримує політику, спрямовану на покращення економічного та соціального добробуту населення світу.  
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