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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ  
ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В ЕКОНОМІКО-ГОСПОДАРЧОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Наукове дослідження, основні матеріали якого наведені в даній статті, присвячене визна-
ченню й дослідженню основних організаційних засад моніторингу закупівельної діяльності на 
теренах України. Зазначено, що згідно із чинним законодавством система закупівель досить 
ефективно реалізується на сучасному етапі розвитку суспільних відноcин, але ще більшої 
прозорості й ефективності державні закупівлі набувають в умовах організації адекватного 
моніторингу цих процесів. Доведено, що однією з головних організаційних засад проведення 
моніторингу державних закупівель в Україні є розробка й прийняття нормативно-право-
вих актів із питань проведення моніторингу публічних закупівель уповноваженими органами 
щодо упорядкування повноважень та встановлення процедур його проведення.

Проаналізовано закони України, які мають вагоме значення для забезпечення проведення 
громадського контролю та діяльності громадських організацій щодо проведення моніторингу 
державних закупівель. Практична реалізація цих законів забезпечує створення й впровадження 
інформаційних засад прозорої організації й проведення державних закупівель в Україні.

У роботі досліджено основні системоутворюючі організаційні засади формування ефек-
тивної системи моніторингу державних закупівель, зокрема систему фінансового контролю, 
забезпечення реалізації положень нормативно-правової бази – відповідних законів та підза-
конних актів зазначеної проблематики, формування масштабного, адекватного вимогам часу 
й доступного інформаційного простору, потенціал реалізації досить широких можливостей 
й повноважень громадського контролю.

Відповідно до вимог чинного законодавства визначено головні завдання органів держав-
ного фінансового контролю щодо моніторингу закупівельної діяльності в Україні, встанов-
лено основні процедурні потреби проведення моніторингу закупівель та деталізовано зміст 
підсумкових документів цього процесу.

Виокремлено й доведене значущість громадського контролю процесу державних закупі-
вель через подальше впровадження в практику господарювання системи ProZorro.

Ключові слова: державні закупівлі, організаційні засади, законодавство, система, контроль,  
інформація, громадський контроль.

Постановка проблеми. Реформування вітчиз-
няної економіко-господарської системи, подальша 
розбудова демократичних інституцій спонукала 
можновладців до впровадження в Україні сис-
теми прозорої закупівлі матеріальних цінностей 
суб’єктами господарювання, фінансування яких 
здійснюється за рахунок державного бюджету.

Згідно із чинним законодавством система 
таких закупівель досить ефективно реалізу-
ється на сучасному етапі розвитку суспільних 
відноcин, але, як свідчить позитивний досвід 
[1], ще більшої прозорості й ефективності дер-
жавні закупівлі набувають в умовах організації 
адекватного моніторингу цих процесів, отже, 
обрана тема дослідження, основні результати 
якого наведені в даній статті, є цілком своє- 
часною та актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Варто виділити ряд авторів, що приділили у своїх 
роботах увагу проблемам формування системи 
моніторингу закупівельної діяльності та її впливу 
на подальшу розбудову механізмів державного 
управління в Україні [2; 3; 6; 7; 9; 19].

Нами досліджено особливості формування 
системи моніторингу державних закупівель, 
спираючись, переважно, на досвід європей-
ських країн [1]. Вагомий практичний інтерес із 
точки зору забезпечення прозорості державних 
закупівель, організації системи їх моніторингу 
становлять дослідження [3; 6; 7; 9 ], що нами 
покладено в основу теоретико-методологічної 
бази даного дослідження.

Але незважаючи на отримані практичні резуль-
тати, достатню глибину наукової проробки, дане 
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питання залишаться, з одного боку, досить акту-
альним (про що йшлося вище), з іншого – висо-
козначущим, оскільки стосується практично всіх 
прошарків суспільного розвитку.

Дослідження, матеріали якого представлені в 
даній статті, є складовою частиною науково-дос- 
лідної роботи, яка проводиться в Донецькому дер-
жавному університеті управління.

Метою статті є визначення й дослідження 
організаційних засад моніторингу закупівельної 
діяльності в Україні.

Виклад основного матеріалу. На сучасному 
етапі розвитку економіко-господарських відносин 
на теренах України моніторинг закупівель являє 
собою дотримання учасниками закупівельного 
процесу законів України, підзаконних актів тощо 
у сфері публічних закупівель на всіх етапах цього 
процесу, який проводиться за допомогою систе-
матичного спостереження та аналізу інформації 
через електронну систему публічних закупівель 
України ProZorro [4].

Моніторинг закупівель організує й проводить 
центральний орган виконавчої влади відповідного 
рівня, який реалізує національну політику в галузі 
державного фінансового контролю.

Таким органом є Державна аудиторська служба 
України, яка діє на підставі Положення «Про дер-
жавну Аудиторську службу України», яке затвер-
джене Постановою КМУ від 3 лютого 2016 року 
[10]. Згідно із чинним законодавством на неї покла-
дені завдання державного фінансового контроля, які 
впроваджуються через реалізацію основних органі-
заційних засад системи моніторингу закупівель.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про осно-
вні засади здійснення державного фінансового 
контролю в Україні» [11] до головних завдань 
органу державного фінансового контролю можемо 
віднести такі, як:

− реалізація державного фінансового контролю 
за здійсненням і збереженням державних фінансо-
вих ресурсів, необоротних та інших активів;

− правильність визначення потреби в бюджет-
них коштах та взяття зобов’язань щодо ефектив-
ного використанням коштів і майна;

− дотримання принципу цільового викорис-
тання бюджетних коштів;

− контроль за станом і достовірністю бух-
галтерської звітності, обліку і фінансової звіт-
ності у міністерствах та інших органах вико-
навчої влади, державних фондах, фондах 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, бюджетних установах і суб’єктах 
господарювання державного сектору економіки, 

на підприємствах, в установах та організаціях, 
які одержують або одержували кошти з бюдже-
тів усіх рівнів, державних фондів та фондів 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування або використовують (використову-
вали у періоді, який перевіряється) державне чи 
комунальне майно (підконтрольні установи);

− дотримання бюджетного законодавства;
− дотримання законодавства про державні 

закупівлі;
− контроль за діяльністю суб’єктів господар-

ської діяльності незалежно від форми власності та 
видів діяльності, які не віднесені чинним законо-
давством до підконтрольних установ;

− реалізація судових рішень, ухвалених у 
кримінальному провадженні.

Упровадження моніторингу публічних заку-
півель на законодавчому рівні набуває більшої 
актуальності на цей час. На сьогодні реалізу-
ється Закон України про внесення змін до закону 
України «Про публічні закупівлі» [12], відпо-
відно до якого моніторинг закупівель реалізовує 
центральний орган виконавчої влади кожної схо-
динки владної вертикалі.

Моніторинг закупівель, відповідно до зазна-
ченого закону [12], проводиться на всіх стадіях 
процедури закупівлі незалежно від строків прове-
дення власне закупівель, укладення та виконання 
договору про закупівлю.

Дослідження літературних джерел [3; 6; 7; 
8; 19] дозволило нам до основних процедурних 
потреб проведення моніторингу закупівель 
віднести такі:

− очікувана вартість товарів та послуг, які 
проходять закупку за процедурами відкритих тор-
гів та конкурентного діалогу, дорівнює або пере-
вищує 5 млн. грн., а робіт – 10 млн. грн.;

− очікувана вартість товарів, робіт і послуг, 
які проходять закупку за переговорною процеду-
рою, дорівнює або перевищує 5 млн. грн.;

− товари і послуги закуповуються за рамко-
вими угодами, очікувана вартість яких перевищує 
5 млн. грн.;

− існує потреба перевірки відомостей  
про можливі порушення законів у сфері закупі-
вель, які надійшли до органу державного фінан-
сового контролю;

− інформація, яка була оголошена на веб-
порталі Уповноваженого органу, присутня на 
авторизованих електронних майданчиках, або 
що міститься в єдиних державних реєстрах, не є 
достатньою для здійснення моніторингу проце-
дур закупівель. Замовники зобов’язані протягом 
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п’яти робочих днів із дня отримання письмового 
запиту надати відповідну додаткову інформацію 
та/або завірені належним чином копії документів.

Реалізуючи контрольні функції, орган дер-
жавного фінансового контролю може звернутися 
стосовно підтвердження (доказу) достовірності 
інформації, отриманої під час здійснення моніто-
рингу відповідно до вимог Закону [11], до органів 
державної влади, підприємств, установ, організа-
цій відповідно до їх компетенції.

Якщо виявлено порушення чинного законо-
давства під час проведення закупівель, відпо-
відні органи державного фінансового контролю 
складають довідку, де відображають виявлені 
факти порушень, яку потрібно оприлюднити на 
веб-порталі Уповноваженого органу протягом 
двох робочих днів із дня її затвердження, та така 
довідка надсилається замовнику (порушнику).

Довідка надсилається також протягом двох 
робочих днів із дня її затвердження ініціатору 
звернення щодо здійснення моніторингу.

У зазначеній довідці міститься обов’язкова 
інформація:

− назва замовника, стосовно якого здійсню-
вався моніторинг, його код ЄДРПОУ, місце знахо-
дження (юридична адреса);

− характеристика предмета закупівлі та його 
очікувана вартість;

− унікальний реєстраційний номер оголо-
шення про проведення процедури закупівлі, при-
своєний електронною системою закупівель, та дата 
його оприлюднення на веб-порталі Уповноваже-
ного органу та/або унікальний номер повідомлення 
про намір укласти договір та дата його оприлюд-
нення на веб-порталі Уповноваженого органу;

− детальне описання порушень законодавства 
у сфері закупівель, які були знайдено за висно-
вками моніторингу закупівель;

− рекомендації щодо дій із припинення вияв-
лених порушень законодавства у сфері закупівель;

− час, упродовж якого замовником має бути 
надана інформація про стан/повноту врахування 
пропозицій та рекомендацій, викладених у довідці 
(не менше трьох робочих днів із дня оприлюднення 
довідки на веб-порталі Уповноваженого органу).

Замовником має бути надане повідомлення про 
стан/повноту врахування пропозицій та рекомен-
дацій, викладених у довідці, має містити пояс-
нення причин порушення законодавства під час 
проведення процедури закупівлі та заходи, роз-
рблені та здійснені замовником для їх усунення.

У разі якщо замовник не надав інформації та/або 
документів, які вимагалися органом державного  

фінансового контролю, або порушив часові 
обмеження, передбачені частинами четвертою 
та сьомою статті Закону [11], орган державного 
фінансового контролю приймає рішення про про-
ведення перевірки закупівель замовником згідно з 
Законом України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні» [11].

Таким чином, однією з головних організацій-
них засад проведення моніторингу державних 
закупівель в Україні є розробка і прийняття нор-
мативно-правових актів із питань проведення 
моніторингу публічних закупівель уповноваже-
ними органами щодо упорядкування повноважень 
та встановлення процедур його проведення.

Суспільство та влада мають контролювати про-
цеси закупівель товарів, виконання робіт та надання 
послуг, які закуповуються (надаються) державними 
інституціями, органами місцевого самоврядування 
за рахунок відповідних (місцевих) бюджетів, та 
чому саме ці товари, роботи та послуги вважаються 
необхідними для суспільних потреб, яка є загальна 
вартість цих товарів. робіт та послуг, і чи законно, з 
дотриманням вимог чинного законодавства, зоргані-
зуються й проводяться процедури закупівлі.

Для досягнення проведення прозорих закупівель 
та їх максимально ефективних результатів необ-
хідно проведення чітко структурованого комплек-
сного економічного аналізу та моніторингу функ-
ціонування системи публічних закупівель, задля 
досягнення чого потрібна реалізація основих орга-
нізаційних засад впровадження «Стратегії реформу-
вання публічних закупівель в Україні» [13].

Головним завданням Стратегії реформування 
публічних закупівель («дорожньої карти»), яка 
затверджена Розпорядженням КМУ від 24 лютого 
2016 року № 175-р. [13], є підвищення ефектив-
ності процесу закупівель та запобігання й подо-
лання корупції у цій сфері за допомогою підви-
щення професійності працівників державних 
органів, служб і установ, що реалізують свої повно-
важення у сфері закупівель, здійснення заходів із 
запобігання та протидії корупції, впровадження 
механізму електронних закупівель та масштабної 
(активної) участі громадськості у проведенні моні-
торингу системи публічних закупівель.

Статтею 9 Закону України «Про публічні заку-
півлі» [12] визначено, що громадський контроль 
виконується за допомогою вільного доступу до всієї 
інформації стосовно публічних закупівель, яка має 
бути оприлюдненою відповідно до положень цього 
Закону щодо аналізу та моніторингу інформації, роз-
міщеної в електронній системі закупівель, а також за 
допомогою інформування через електронну систему 
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закупівель або письмово органів, які мають право на 
здійснення контролю про виявлені порушення зако-
нодавства у сфері публічних закупівель та недоліки 
роботи електронної системи закупівель.

Основним нормативно-правовим актом, який 
покладено в основу реалізації прав громадян щодо 
здійснення громадського контролю, є Конституція 
України [5], якою передбачено, що єдиним джере-
лом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 
безпосередньо і через органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування.

Вагоме значення у проведенні громадського 
контролю мають також громадські організації. 
Діяльність громадських організацій регулюється 
Законом України «Про громадські об’єднання» [14].

До того ж, відповідно до ст. 36 Конституції 
України [5], громадяни України мають право на 
свободу об’єднання у політичні партії та гро-
мадські організації для здійснення та захисту 
своїх прав і свобод та задоволення політичних, 
економічних, соціальних, культурних та інших 
інтересів, за винятком обмежень, встановлених 
законодавством в інтересах національної безпеки 
та громадського порядку, охорони здоров’я насе-
лення або захисту прав і свобод інших людей.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про об’єднання 
громадян» [15] громадське об’єднання – це добро-
вільне об’єднання фізичних осіб та/або юридич-
них осіб приватного права для здійснення та 
захисту прав і свобод, задоволення суспільних, 
зокрема економічних, соціальних, культурних, 
екологічних, та інших інтересів.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про 
об’єднання громадян» [15] органи державної влади, 
органи влади Автономної Республіки Крим, органи 
місцевого самоврядування можуть залучати громад-
ські об’єднання до процесу формування і реалізації 
державної політики, вирішення питань місцевого 
значення, зокрема, шляхом проведення консультацій 
із громадськими об’єднаннями стосовно важливих 
питань державного і суспільного життя, розроблення 
відповідних проектів нормативно-правових актів, 
утворення консультативних, дорадчих та інших допо-
міжних органів при органах державної влади, орга-
нах влади Автономної Республіки Крим, органах міс-
цевого самоврядування, у роботі яких беруть участь 
представники громадських об’єднань, тобто не 
виключенням є й участь в організації та проведенні 
прозорих й відкритих державних закупівель.

Вагоме значення для забезпечення проведення 
громадського контролю та діяльності громад-
ських організацій щодо проведення моніторингу 
державних закупівель мають:

− Закон України «Про інформацію» [16], який 
регулює відносини стосовно створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання, поширення, 
охорони, захисту інформації;

− Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» [17], в якому зазначені порядок здій-
снення та забезпечення права кожного на доступ 
до інформації, який міститься у володінні суб’єктів 
владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом, та 
інформації, що становить суспільний інтерес.

Практична реалізація цих Законів забезпечує 
створення й впровадження інформаційних засад 
прозорої організації й проведення державних 
закупівель в Україні.

Метою зазначених Законів є забезпечення про-
зорості та відкритості суб’єктів владних повнова-
жень і створення механізмів реалізації права кож-
ного на доступ до публічної інформації.

Дослідивши положення чинної законодавчої 
бази, практику функціонування учасників про-
цесу закупівель, можемо визначити головні прин-
ципи інформаційних відносин:

− гарантованість права на інформацію;
− конфіденційність інформації;
− відкритість, доступність інформації, сво-

бода обміну інформацією;
− достовірність, об’єктивність і повнота 

інформації;
− свобода вираження поглядів і переконань;
− правомірність одержання, використання, 

поширення, зберігання та захисту інформації;
− захищеність особи від втручання в її осо-

бисте та сімейне життя.
Кожен громадянин має право на інформацію, 

що передбачає можливість вільного одержання, 
використання, поширення, зберігання та захисту 
інформації, необхідної для реалізації своїх прав 
свобод і законних інтересів [17].

Через те, що в сучасному інформатизованому 
світі будь-яка інформація в цілому й інформація 
стосовно предметів закупівлі, обрання різно-
видів процедур закупівлі, договорів про заку-
півлю зокрема, та інша інформація, яка може 
пов’язуватись із процедурами публічних закупі-
вель, є загальнодоступною, можливості громад-
ського контролю в цій сфері значно розширились.

На даному етапі розвитку економіко-госпо-
дарчих відносин в Україні веб-портал Уповно-
важеного органу з питань закупівель забезпечує 
створення, зберігання та оприлюднення всієї 
інформації про закупівлі, проведення електро-
нного аукціону, автоматичний обмін інформацією 
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і документами та користування сервісами з авто-
матичним обміном інформацією, який доступний 
за допомогою мережі Інтернет.

Громадський контроль як засіб забезпечення 
законності в діяльності органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування істотно від-
різняється від інших різновидів контролю, що 
здійснюється на теренах України.

Така відмінність проявляється насамперед 
у тому, що всі суб’єкти громадського контр-
олю виступають від імені громадськості, а не 
держави. Контрольні повноваження громадсь- 
кості зазвичай не мають юридичної сили, а 
рішення за результатами перевірок мають реко-
мендаційне значення.

Громадський контроль має особливість стосовно 
запобігання порушенням у сфері державного управ-
ління за допомогою засобів суспільного впливу.

До того ж громадські організації можуть звер-
татись до контролюючих органів із зазначенням 
порушень діючого законодавства для того, щоб при-
вернути увагу на дослідження фактів щодо вико-
ристання цієї інформації в процесі реалізації ними 
повноважень, визначених чинним законодавством.

Громадяни мають вільний доступ до публічної 
інформації, яка надається декількома шляхами 
систематичного та оперативного оприлюднення 
інформації, зокрема:

− в офіційних друкованих виданнях;
− на офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет;
− на єдиному державному веб-порталі відкри-

тих даних;
− на інформаційних стендах;
− будь-яким іншим способом;
− надання адресної інформації за запитами на 

інформацію.
Однак, виходячи з певних обставин, доступ до 

деяких видів інформації є обмеженим, сьогодні 
виділяють такі різновиди інформації:

− конфіденційна інформація – інформація, доступ 
до якої обмежено фізичною або юридичною особою, 
крім суб’єктів владних повноважень, та яка може 
поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім 
бажанням відповідно до передбачених ними умов;

− таємна інформація – інформація, розголо-
шення якої може завдати шкоди особі, суспіль-
ству і державі. Таємною визнається інформація, 
яка містить державну, професійну, банківську 
таємницю, таємницю досудового розслідування 
та іншу передбачену законом таємницю;

− службова інформація – інформація, перед-
бачена для використання в межах певної організа-
ції, відомства, установи тощо.

Через те, що доступ до такої інформації перед-
бачає певні обмеження, доволі часто це стає спо-
собом зловживання від учасників ринку публіч-
них закупівель, особливо якщо це стосується 
конфіденційної інформації.

Потрібно зазначити, що громадський контроль 
є важливим через те, що державні органи, при-
ватні аудитори та громадські організації можуть 
моніторити різні, але однаково важливі аспекти 
публічних закупівель.

Одним із важливих нормативно-правових актів, 
які регулюють питання практичної реалізації гро-
мадянами України наданого їм Конституцією 
України [5] права вносити в органи державної 
влади, об’єднання громадян відповідно до їхнього 
статуту пропозиції про поліпшення їхньої діяль-
ності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії 
посадових осіб, державних і громадських органів, 
є Закон України «Про звернення громадян» [18].

Закон України «Про звернення громадян» [18] 
забезпечує громадянам України можливості для 
участі в управлінні державними і громадськими 
справами, для впливу на поліпшення роботи органів 
державної влади й місцевого самоврядування, під-
приємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, для відстоювання своїх прав і законних 
інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Згідно із цим Законом [18] до рішень, дій або 
бездіяльності, які можуть бути оскаржені, у сфері 
управлінської діяльності, за результатами яких 
можуть виникнути такі наслідки:

1) порушено права і законні інтереси або сво-
боди громадянина (групи громадян);

2) створено перешкоди для здійснення грома-
дянином його прав і законних інтересів або свобод;

3) незаконно покладено на громадянина будь-
які обов’язки або його незаконно притягнуто до 
відповідальності.

Інструментом моніторингу публічних закупі-
вель, який був зовсім нещодавно впроваджений 
в практичну діяльність та є досить важливим у 
виконанні функції громадського контролю, висту-
пила система «ProZorro».

Це моніторинговий портал, де кожен учас-
ник системи (постачальник, замовник, контролю- 
ючий орган, громадянин) може забезпечити зво-
ротній зв’язок державному замовнику або поста-
чальнику, обговорити та оцінити умови конкретної 
закупівлі, проаналізувати закупівлі окремого дер-
жавного органу чи установи, підготувати та подати  
офіційне звернення до контролюючих органів тощо.

За допомогою цього порталу громадські акти-
вісти та ЗМІ мають можливість обговорити  
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конкретний тендер із потенційними та наявними 
постачальниками, дізнатись їхню експертну 
думку про правильність формулювань у тендер-
ній документації, отримати професійну експер-
тизу й інше.

Портал «ProZorro» сьогодні активно викорис-
товується громадськими організаціями та іншими 
зацікавленими особами для попередження право-
порушень або їх усунення та притягнення винних 
осіб до відповідальності.

Більшість правопорушень виявляються за 
допомогою роботи громадських активістів.

Через відкритість інформації з’являться мож-
ливість аналізувати помилки інших суб’єктів 
закупівельної діяльності та не допускати пору-
шень законодавства інших замовників, а також це 
превентивний засіб учинення правопорушень.

Реалізація засад громадського контролю заку-
півельної діяльності в Україні реалізуеться за 
допомогою модуля BusinessIntelligence (ВІ).

ВІ – це модуль аналітики, який діє у відкри-
тому доступі. За його допомогою всі охочі мають 
необмежений доступ до абсолютно всіх даних 
системи закупівель ProZorro.

Модуль дає змогу виконувати аналіз у будь-
яких розрізах інформаційної площини, шукати та 
відфільтровувати, досліджувати історію функці-
онування й розвитку постачальника, замовника, 
дослідити, які групи товарів купувались, у яких 
обсягах та за якою ціною, які були скарги тощо.

Замовники і учасники процедур закупі-
вель та Уповноважений орган повинні сприяти 
залученню громадськості до здійснення конт- 
ролю у сфері закупівель відповідно до зако-
нів України «Про громадські об’єднання» [14], 
«Про інформацію» [16].

Вказане положення забезпечує гарантію для 
всіх охочих громадян проводити громадський 
контроль й здійснювати моніторинг та аналіз про-
ведених замовниками закупівель.

Громадяни і громадські організації та їхні 
спілки не мають права втручатися у процедуру 
закупівлі, це є важливим принципом ведення гос-
подарської діяльності. Однак вони можуть здій-
снювати функції моніторингу закупівель, і це є 
важливим фактором для запобігання вчинення 
порушень та подолання перешкод у веденні чес-
ної підприємницької діяльності.

Висновки. Дослідивши сучасний стан, законо-
давче та інформаційне забезпечення, теоретичну 
складову частину організації ефективної заку-
півельної діяльності в Україні, можемо зробити 
певні узагальнення й висновки.

Організація закупівельної діяльності, з 
одного боку, є досить визначеним процесом – 
складовою частиною суспільного розвитку еко-
номічної системи, з іншого – досить складним 
процесом, оскільки пов’язана з певною ста-
більністю закупівель, достатніми обсягами як 
товарної маси так й грошових потоків, тому для 
забезпечення ефективності цього процесу слід 
враховувати багато факторів як об’єктивного, 
так і суб’єктивного характеру.

Отже до основних організаційних засад моні-
торингу закупівельної діяльності в економіко-гос-
подарчому просторі України віднесемо систему 
фінансового контролю, забезпечення реалізації 
положень нормативно-правової бази – відповід-
них законів та підзаконних актів зазначеної про-
блематики, формування масштабного, адекват-
ного вимогам часу й доступного інформаційного 
простору, реалізацію досить широких можливос-
тей і повноважень громадського контролю.

Подальші дослідження даного питання важ-
ливо сконцентрувати на багатовекторному дослі-
джені кожної зазначеної вище складової частини, 
яка формує цілісну систему організаційних засад 
державних закупівель, що дозволить побудувати 
єдиний ефективний механізм організації закупі-
вельної діяльності в Україні.
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Solokha D.V. ORGANIZATIONAL BASIS FOR MONITORING PROCUREMENT  
ACTIVITIES IN THE ECONOMIC AND ECONOMIC SPACE OF UKRAINE

Scientific research, the main materials of which are given in this article, is devoted to the definition 
and study of the basic organizational principles of monitoring procurement activities in Ukraine. It is 
noted that according to the current legislation, the procurement system is quite effectively implemented 
at the present stage of development of public relations, but even greater transparency and efficiency of 
public procurement become in terms of adequate monitoring of these processes. It is proved that one of 
the main organizational principles of public procurement monitoring in Ukraine is the development and 
adoption of regulations on public procurement monitoring by authorized bodies to streamline the powers 
and establish procedures for its implementation.

The laws of Ukraine, which are important for ensuring public control and the activities of public organizations 
to monitor public procurement, are analyzed. The practical implementation of these laws ensures the creation 
and implementation of the information framework for the transparent organization and conduct of public 
procurement in Ukraine.

The main system-forming organizational bases of formation of effective system of monitoring of 
public procurements, in particular, system of financial control, maintenance of realization of provisions 
of normative-legal base - the corresponding laws and by-laws on the specified problems, formation of 
large-scale, adequate time requirements and accessible information space are investigated. rather wide 
possibilities and powers of public control.

In accordance with the requirements of current legislation, the main tasks of public financial control bodies 
for monitoring procurement in Ukraine are identified, the main procedural needs for monitoring procurement 
are established and the content of the final documents of this process is detailed.

The importance of public control over the public procurement process through further implementation of 
the ProZorro system has been highlighted and proven.

Key words: public procurement, organizational framework, legislation, system, control, information, 
public control.


