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Особливості здійснення закупівель 
згідно з правилами міжнародних банків

Процедура закупівлі товарів, ро-
біт та послуг, необхідних для реалі-
зації інфраструктурних проектів, які 
фінансуються міжнародними бан-
ками розвитку, завжди регулюва-
лася автономно, згідно з політикою 
та правилами, встановленими кож-
ним окремим банком. Після того як 
40 інституцій розвитку та 28 дер-
жав прийняли Римську конвенцію 
про гармонізацію у 2003 р., почався 
процес узгодження керівних прин-
ципів здійснення закупівель за стан-
дартами, встановленими Світовим 
банком реконструкції та розвитку. 
Як наслідок, на сьогодні механізми 
здійснення закупівель за правилами 
різних міжнародних банків багато в 
чому є схожими.

Розвиток електронної систе-
ми державних закупівель в Україні 
Prozorro також підтримується та регу-
люється, зокрема, Світовим банком, 
Європейським банком реконструкції 
та розвитку (ЄБРР) та Transparency 
International Ukraine. Сьогодні є де-
кілька проектів, фінансованих між-
народними банками, закупівлі для 
яких здійснюються за правилами цих 
банків. Наприклад, спільний зі Сві-
товим банком проект МОЗ України 
«Поліпшення охорони здоров’я на 
службі у людей», який реалізується у 
2015-2020 рр. у 8-ми областях Укра-
їни; закупівля нових вантажних на-
піввагонів загального призначення 
для ПАТ «Укрзалізниця» згідно з пра-
вилами ЄБРР; проект «Тверді відходи 
Львова», гроші на який (35 млн євро) 
будуть виділені ЄБРР.

У серпні 2017 р. Всесвітній банк 
оцінив Prozorro як систему, що відпо-
відає вимогам «Правил публічних за-
купівель за позиками Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку та 
кредитами й грантами Міжнародної 
асоціації розвитку». Ця оцінка під-
твердила, що Світовий банк може 
використовувати систему для про-

ведення закупівель товарів, послуг 
та робіт в Україні.

Отже, ця стаття спрямована на 
перегляд основних аспектів здійс-
нення закупівель за новими правила-
ми Світового банку, Європейського 
банку реконструкції та розвитку, з 
огляду на актуальність питання фі-
нансування міжнародними банками 
інфраструктурних проектів в Україні. 
Зокрема, у статті будуть розгляну-
ті питання сфери застосування цих 
правил, а також передбачених ними 
методів та етапів здійснення закупі-
вель для реалізації проектів, фінан-
сованих банками.

Як вже зазначалося, в багатьох 
аспектах Світовий Банк формує між-
народну модель для розробки полі-
тики та правил здійснення закупі-
вель у світі. З 2016 р., враховуючи 
мінливий глобальний операційний 
контекст та різноманітні потреби 
клієнтів і позичальників, Світовий 
банк почав проводити комплексну 
реформу своєї політики, яка впли-
нула на регулювання та міжнародну 
лібералізацію ринків державних за-
купівель у світі. Під дію цієї реформи 
підпадали понад 1800 проектів, що 
фінансувалися Світовим банком у 
172 країнах, загальною вартістю по-
над 42 млрд доларів США.

Керівні принципи закупівель то-
варів, робіт і послуг та рекомендації 
щодо відбору й залучення консуль-
тантів, які публікувалися як окремі 
документи з 1960 р., в результаті 
реформування у 2016 р. було об’єд-
нано в єдині «Правила закупівель 
для позичальників у рамках фінан-
сування інвестиційних проектів 
(ФІП)». Найголовнішою метою цієї 
реформи Світовий банк вважає вста-
новлення оптимального співвідно-
шення ціни та якості у поєднанні із 
забезпеченням сталого розвитку, а 
також відповідність рішень щодо за-
купівель принципам економічності, 

сумлінності, ефективності, прозо-
рості, справедливості та критеріям 
фінансування.

Європейський банк реконструкції 
та розвитку презентував нову вер-
сію своєї «Політики та правил заку-
півель» у листопаді 2017 р., дія якої 
поширюється на проекти, що прохо-
дили етап концептуального оформ-
лення (Concept Clearance stage) в 
Операційному комітеті банку піс-
ля 01.11.2017 р., стосовно яких між 
клієнтом та Банком є письмова уго-
да щодо застосування нової версії 
політики. Політика спрямована на 
встановлення оптимального спів-
відношення ціни та якості, ефектив-
ного й економічного використання 
ресурсів, принципу сталого розвитку, 
стабільності, якості результатів, за-
хисту договірних прав та обов’язків і 
забезпечення своєчасного завершен-
ня проекту навіть у тих випадках, 
коли проект фінансується банком 
лише частково.

Особливої уваги заслуговує за-
кріплення у правилах обох Банків 
принципу сталого розвитку. Він доз-
воляє інтегрувати некомерційні мір-
кування на різних етапах процесу 
закупівель. Здійснюючи закупівлі 
через Prozorro, дозволяється засто-
совувати нецінові критерії (умови 
оплати, строк виконання, гарантій-
не обслуговування, експлуатаційні 
витрати тощо) тоді, коли закупівля 
має складний характер (наприклад, 
якщо йдеться про надання консуль-
таційних послуг, здійснення науко-
вих досліджень, експериментів або 
розробок, проведення дослідно-конс-
трукторських робіт) та немає постій-
но діючого ринку. Незважаючи на це, 

зазначений у правилах банків стан-
дарт сталого розвитку, який охоп-
лює соціальні та «зелені» міркуван-
ня, додержання цільових показників 
ефективності енергії або води, соці-
альні наслідки, пов'язані, наприклад, 
з роботою у несприятливих середо-
вищах, досі прямо не закріплюється 
в українських правилах закупівель.

Застосовність 
Правила закупівель Світового 

банку застосовуються до закупівель 

товарів, робіт, неконсультаційних 
та консультаційних послуг у межах 
операцій ФІП, окрім тих, які здійс-
нюються в межах проектів, за яки-
ми банком були надані банківські 
гарантії, а також які фінансують-
ся банком за допомогою позик, ви-
даних приватним позичальникам 
правомочними фінансовими посе-
редниками. 

Щодо контрактів, які є лише 
частиною проекту, фінансованого 
банком, зазначається, що позичаль-
ник має право застосувати інші пра-
вила та процедури закупівель, якщо 
в результаті їхнього застосування 
зобов'язання позичальника стосовно 
реалізації проекту будуть виконані з 
належною ретельністю та ефектив-
ністю, а також за умови, що придба-
ні товари, роботи та послуги будуть 
якісними, поставленими або завер-
шеними у відведені терміни, сумісні 
з іншими елементами й цілями про-
екту, та матимуть ціну, яка не здійс-
нюватиме негативний вплив на еко-
номічну і фінансову життєздатність 
проекту. Нововведенням правил є 
те, що віднині, на відміну від попе-
редніх положень, передбачається 
полегшена процедура використан-
ня альтернативних закупівельних 
механізмів. З’явилася можливість 
обирати правила й процедури за-
купівель інших багато- або двосто-
ронніх агентств та організацій, які 
можуть взяти на себе провідну роль 
щодо забезпечення підтримки реа-
лізації та моніторингу закупівельної 
діяльності, або агентств та органі-
зацій позичальника. Тобто роль де-
тальних процедур закупівель змен-
шується, у порівнянні з попередніми 

редакціями правил, та значною мі-
рою залежить від наявності умов 
для застосування альтернативних 
закупівельних механізмів. 

Правила ЄББР 2017 р. регулюють 
закупівлю товарів, робіт, послуг та 
консультаційних послуг за догово-
рами клієнтів банку в проектах, що 
ним фінансуються. Ст. 3, 4 розд. III 
правил регулюють операції держав-
ного сектору та приватного секто-
ру закупівель відповідно, які засто-
совуються до всіх форм придбання 
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товарів, робіт та послуг (крім кон-
сультаційних), включаючи, зокре-
ма, придбання, оренду та лізинг. 
Водночас ст. 5 окремо присвячена 
організації закупівель консульта-
ційних послуг.

Методи здійснення 
закупівель 
У той час як Закон України «Про 

публічні закупівлі» закріплює три 
методи здійснення закупівель, вклю-
чаючи відкриті торги як основну 
процедуру закупівлі, конкурентний 
діалог та переговорну процедуру, 
правила міжнародних банків перед-
бачають набагато ширший список 
таких методів.

Правилами закупівель Світово-
го банку встановлюються затвер-
джені методи відбору (Approved 
Selection Methods), затверджені ме-
ханізми відбору (Approved Selection 
Arrangements) та варіанти ринкового 
підходу (Market Approach Options), 
які визначають деталі закупівельних 
процедур.

До методів належать: запит на 
подачу пропозицій, запит на пода-
чу конкурсних заяв, запит на пода-
чу конкурсних пропозицій та пря-
мий відбір. Механізмами закупівель 
вважаються, серед іншого: конку-
рентний діалог, державно-приватне 
партнерство, комерційна практика, 
електронні аукціони, імпорт, роз-
виток з ініціативи спільноти тощо. 

Ключовими варіантами ринко-
вого підходу є наступні: відкрита 
конкуренція як бажаний варіант 
підходу; обмежена конкуренція, 
яка можлива лише тоді, коли існує 
обмежена кількість фірм або існу-
ють інші виняткові причини, що 
виправдовують відхід від відкритої 
конкуренції; міжнародна конкурен-
ція, яка застосовується для складних 
контрак тів з високим рівнем ризику, 
вартість яких перевищує порого-
ву суму, встановлену Світовим бан-
ком; національна конкуренція, яка 
визначається доречною у випадку, 
якщо у зв’язку з різними обставина-
ми залучення іноземної конкуренції 
є малоймовірним.

Правила надають позичальнику 
широку свободу дій у виборі кон-
кретних методів і механізмів та їх 
узгодженні зі специфічними варі-
антами ринкового підходу, які під-
лягають лише вузьким обмеженням 
(наприклад, несумісність методу 
прямого відбору з будь-яким рин-
ковим підходом або механізму роз-
витку з ініціативи спільноти з міжна-
родною конкуренцією). Однак слід 
зазначити, що під час застосування 
більшості конфігурацій, які не вклю-
чають до свого складу відкриту або 
міжнародну конкуренцію, все ще 
вимагається попереднє схвалення 
Світового банку.

У правилах ЄБРР прямо зазна-
чається, що преференційним мето-
дом закупівель є відкриті конкурсні 
торги. Контракти, що фінансуються 
банком, можуть бути укладені на ос-
нові інших методів закупівель лише 
у деяких випадках (наприклад, якщо 

вартість контракту нижча, ніж вста-
новлені пороги у 250 тис. доларів 
США для товарів і послуг та 7,5 млн 
доларів США для робіт). Окрім цього 
передбачається можливість викори-
стання методу спрощених відкритих 
торгів, які проводяться за схожим 
до відкритих торгів процесом у разі 
закупівлі за контрактами з низькою 
вартістю та/або складністю товарів, 
робіт та послуг. Якщо контракт, нав-
паки, є складним, передбачають-
ся багатоетапні відкриті конкурсні 
торги, а також при подовженні кон-
тракту, монополії постачальника та 
в інших випадках, передбачених у 
п. 3.9 правил, застосовується метод 
прямого контракту. Положеннями 
правил ЄБРР передбачаються також 
альтернативні процедури закупівель 
відповідно до національного законо-
давства, які застосовуються за умо-
ви невеликої вартості контракту, 
нижчої ціни на товари, роботи або 
послуги на місцевому рівні, ніж на 
міжнародному ринку, відсутності 
міжнародної конкуренції тощо.

Етапи закупівель
Важливо зазначити, що хоча 

процес закупівлі регулюється пра-
вилами міжнародних банків, без-
посереднє керування проектом 
здійснюється позичальником. Банк 
лише контролює дії останнього. Цей 

контроль, як правило, складається з 
попереднього розгляду документів 
щодо намірів позичальника укласти 
контракт з конкретним підрядником 
або постачальником, огляду місця 
проекту під час виконання робіт та 
пост-імплементаційного аудиту.

Правила Світового банку визна-
чають процес закупівель як процес, 
який починається з визначення по-
треби, триває через планування, 
складання специфікацій та вимог, 
бюджетних міркувань, відбору, при-

судження та управління контрактом 
і закінчується в останній день гаран-
тійного терміну. Зважаючи на кіль-
кість можливих конфігурацій мето-
дів, механізмів і ринкових підходів, 
процедура та етапи закупівлі можуть 
значно відрізнятися. Узагальнюючи, 
можна виділити 6 основних стадій 
закупівель згідно з правилами Сві-
тового банку: 

• визначення потреб та результа-
тів, яких потрібно досягти, а також 
початкових часових та фінансових 
обмежень;

• аналіз ринку збуту та обрання 
належного методу й механізму від-
бору; підготовка плану закупівель;

• специфікація вимог та розробка 
методології оцінки;

• процес пошуку та відбору най-
вигідніших пропозицій; вибір пе-
реможця;

• моніторинг імплементації 
контракту;

• пост-імплементаційна пере-
вірка, оцінка співвідношення ціни 
та якості.

Правила частково регулюють стро-
ки здійснення закупівель, надаючи 
20 або 30 днів для підготовки компа-
ніями пропозицій, а також встанов-
люючи 10-денний період очікування 
після повідомлення про намір укласти 
контракт (як правило, значний) до 
його фактичного підписання.

На відміну від Світового банку, 
у правилах ЄБРР зазначаються кон-
кретні етапи процесу закупівель 
(п. 3.4):

• планування закупівлі, включа-
ючи аналіз ринку та стратегію реа-
лізації проекту;

• повідомлення про тендер;
• попередня кваліфікація (за не-

обхідності);
• запрошення до участі у тенде-

рі та підготовка конкурсних доку-
ментів;

• подання тендерних пропози-
цій, їх оцінка та підписання контр-
акту;

• імплементація контракту та її 
адміністрування.

Для простих контрактів на під-
готовку та подання тендерних про-
позицій виділяється 40 днів з мо-
менту оприлюднення тендеру або 
конкурсних документів. Цей період 
може бути зменшено у разі викори-
стання спрощеної процедури від-
критих торгів або закупівлі через 
онлайн-майданчики. Для великих 
або складних робіт цей термін по-
винен бути продовжений за погод-
женням з Банком. 

Отже, політика закупівель Сві-
тового банку, ЄБРР та інших між-
народних банків щодо закупівель 
є гармонізованою, ґрунтується на 
схожих принципах та міркуван-
нях. Принцип сталого розвитку, за 
яким беруться до уваги соціальні 
та екологічні чинники, нещодавно 
був закріплений у правилах банків. 
Його потрібно втілити у відповід-
ному українському законодавстві 
щодо закупівель. Положення також 
пропонують багато варіантів для 
налаштування процесу закупівель 
для кожного окремого випадку, 
встановлюючи різноманітні мето-
ди та варіанти процедур закупівель. 
Нарешті, особливу увагу потрібно 

звернути на стадії імплементаційно-
го та пост-імплементаційного нагля-
ду. Наприклад, в Україні існує прак-
тика, коли держава закуповує товар 
за низькими цінами, які потім під-
вищуються через додаткові угоди. 
Обов’язкова перевірка чи зовнішній 
аудит, здійснений після завершення 
процедури закупівлі, особливо у ви-
падку виконання складних великих 
контрактів, могли б зменшити ри-
зики такого маніпулювання в обхід 
системи Prozorro. 


