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Можливості відкритої контрактної системи в секторі держзакупівель: аналіз законодавчих
ініціатив
Мета статті – проаналізувати питання відповідності законодавчих і політичних процедур країн Південної
Африки міжнародним принципам відкритої контрактної системи та встановити, чи підтримується вона
законодавством регіону у секторі держзакупівель. Використано метод описового дослідження. Первинні дані
зібрані шляхом розповсюдження анкет серед співробітників Акредитованого інституту держзакупівель і систем
постачання, що проводить свою діяльність у державному секторі Південної Африки. Загалом отримано 300
(100%) анкет. 52 з 300 респондентів були виключені з дослідження як ті, що не є лідерами держзакупівель. Це
означає, що загальний кінцевий розмір вибірки становить 248 респондентів (82.7%). Результати вказують на те,
що хоча державні установи і підтримують положення стосовно відкритої контрактної системи, її принципи
впроваджуються не повною мірою. Висунуто рекомендації стосовно розробки Міністерством фінансів єдиного
чіткого та комплексного закону про держзакупівлі з метою їх детального розгляду та приведення у
відповідність зі стандартами для закупівельних установ країн Південної Африки. Наголошено також на
розробці політичної моделі впровадження відкритої контрактної системи в секторі держзакупівель регіону.
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Возможности открытой контрактной системы в секторе госзакупок: анализ законодательных
инициатив
Цель статьи – проанализировать вопрос соответствия законодательных и политических процедур стран Южной
Африки международным принципам открытой контрактной системы и установить, поддерживается ли она
законодательством региона в секторе государственных закупок. Использован метод описательного
исследования. Первичные данные получены путем распространения анкет среди сотрудников
Аккредитованного института госзакупок и систем поставок, осуществляющего свою деятельность в
государственном секторе Южной Африки. В целом получено 300 (100%) анкет. 52 из 300 респондентов были
исключены из исследования как не являющиеся лидерами сектора госзакупок. Это означает, что общий
конечный размер выборки составляет 248 респондентов (82.7%). Результаты указывают на то, что, хотя
государственные учреждения и поддерживают положения относительно открытой контрактной системы, ее
принципы внедряются не в полной мере. Выдвинуты рекомендации относительно разработки Министерством
финансов единого четкого и комплексного закона о госзакупках с целью детального их рассмотрения и
приведение в соответствие со стандартами для закупочных учреждений стран Южной Африки. Предложена
также разработка политической модели внедрения открытой контрактной системы в секторе госзакупок
региона.
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