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Аналіз ефективності системи електронних публічних закупівель в Україні
Протягом довгого часу публічні закупівлі були об’єктом дослідження у роботах науковців у
розвинених країнах та у країнах, де відбувається перетворення системи державних фінансів.
Вищезгадані науковці мають різні точки зору, а саме щодо сутності поняття публічних закупівель,
процесу їх здійснення, проблем законодавчої бази їх ефективного запровадження. Крім того, останнім
часом все більш актуальним стає питання електронних публічних закупівель, що може значно
підвищити прозорість цього процесу та знизити рівень корупції у цій сфері в усіх без виключення
країнах. Беручи за основу проведений аналіз, автори пропонують визначення поняття публічних
закупівель, визначають принципи публічних закупівель як контрольованого об’єкту у електронному
середовищі їх проведення, а також систематизують основні показники, що характеризують
ефективність публічних закупівель. На основі тесту Гренджера на причинність було проведено аналіз
ефективності, а також визначено основні показники рівня зекономлених коштів у системі публічних
закупівель. Зроблено висновок про те, що використання тесту Гренджера на причинність для зміни
суми заощаджених коштів у системі публічних закупівель дає лише кількісну характеристику. Для
отримання більш чіткої картини кількісний аналіз доповнено якісними параметрами.
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Анализ эффективности системы электронных публичных закупок в Украине
В течение долгого времени публичные закупки были объектом исследования в работах ученых в
развитых странах и в странах, где происходит преобразование системы государственных финансов.
Вышеупомянутые ученые имеют разные точки зрения, а именно о сущности понятия публичных
закупок, процессе их осуществления, проблемах законодательной базы их эффективного
осуществления. Кроме того, в последнее время все более актуальным становится вопрос электронных
публичных закупок, что может значительно повысить прозрачность этого процесса и снизить уровень
коррупции в этой сфере во всех без исключения странах. Основываясь на проведенном анализе,
авторы предлагают определение понятия публичных закупок, определяют принципы публичных
закупок как контролируемого объекта в электронной среде их проведения, а также систематизируют
основные показатели, характеризующие эффективность публичных закупок. На основе теста
Грэнджера на причинность был проведен анализ эффективности, а также определены основные
показатели уровня сэкономленных средств в системе публичных закупок. Сделан вывод о том, что
использование теста Грэнджера на причинность для изменения суммы сэкономленных средств в
системе публичных закупок дает лишь количественную характеристику. Для получения более четкой
картины количественный анализ дополнен качественными параметрами.
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