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Практичні аспекти оцінки ефективності сучасної системи публічних закупівель в
Україні
Питання реформування інституту державних (публічних) закупівель є одним із ключових напрямків модернізації
управлінського сектору нашої держави. Підвищення ефективності діяльності цього інституту слід визнати однією
з умов забезпечення стабільного росту економіки. У зв’язку з цим особливий інтерес представляють питання,
пов’язані з оцінкою ефективності використання державних коштів. В статті обчислюються та аналізуються
показники ефективності діяльності сфери публічних закупівель в Україні в умовах запровадження системи
електронних закупівель «ProZorro». Узагальнено існуючі напрацювання окремих науковців у напрямку
формування показників ефективності, що можуть бути застосовані для оцінки результатів функціонування системи
закупівельної логістики в публічному секторі Україні. В результаті виділено підходи, що можна використати для
визначення ефективності участі замовників, представників приватного сектору та системи електронних публічних
закупівель в цілому. На основі ретроспективних даних минулих років та першої половини поточного року
визначено ряд оцінок абсолютної та відносної економії, а також показників результативності відкритих торгів у
публічному секторі України. Проаналізовано динаміку вказаних показників до та після запровадження системи
електронних закупівель «ProZorro». Проведений аналіз вказує на те, що перші результати функціонування системи
«ProZorro» демонструють наявність негативного тренду конкуренції та зменшення обсягів економії державних
коштів. Забезпечення високої ефективності та конкурентності, цілісності та прозорості закупівельного процесу є
головними завданнями уряду України у сфері публічних закупівель. Автори обґрунтовують, що запровадження
системи «ProZorro» може допомогти успішно їх вирішити, а застосування модуля аналітики дає можливість
обчислювати економію від застосування даної системи.
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Практические аспекты оценки эффективности современной системы публичных
закупок в Украине
Вопрос реформирования института государственных (публичных) закупок является одним из ключевых
направлений модернизации управленческого сектора нашего государства. Повышение деятельность данного
института следует признать одним из условий обеспечения стабильного роста экономики. В связи с этим
особенный интерес представляют вопросы, связанные с оценкой эффективности использования государственных
средств. В статье вычисляются и анализируются показатели эффективности деятельности сферы публичных
закупок в Украине в условиях внедрения системы электронных закупок «ProZorro». Обобщены существующие
наработки отдельных ученых в направлении формирования показателей эффективности, которые могут быть
применены для оценки результатов функционирования системы закупочной логистики в публичном секторе
Украины. В результате выделены подходы, которые можно использовать для определения эффективности участия
заказчиков, представителей частного сектора и системы электронных публичных закупок в целом. На основе
ретроспективных данных прошлых лет и первой половины текущего года определен ряд оценок абсолютной и
относительной экономии, а также показателей результативности открытых торгов в публичном секторе Украины.
Проанализирована динамика указанных показателей до и после внедрения системы электронных закупок
«ProZorro». Проведенный анализ указывает на то, что первые результаты функционирования системы «ProZorro»
демонстрируют наличие негативного тренда конкуренции и уменьшения объемов экономии государственных
средств. Обеспечение высокой эффективности и конкурентности, целостности и прозрачности закупочного
процесса являются главными задачами правительства Украины в сфере публичных закупок. Авторы
обосновывают, что внедрение системы «ProZorro» может помочь успешно их решить, а применение модуля
аналитики дает возможность вычислять экономию от применения данной системы.
Ключевые слова: публичные закупки, открытые торги, система «ProZorro», эффективность
Классификация JEL: С13, D61, H19, H57, L86
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение, запрещает использование материалов
в коммерческих целях и требует наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

