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                                                                 Органи державної влади, 

     органи місцевого самоврядування, 

     установи, організації, підприємства та  

     інші суб’єкти сфери публічних закупівель  
                                       

Щодо етичної поведінки  

під час здійснення публічних закупівель 

 

Одним з важливих напрямків діяльності Мінекономіки як Уповноваженого 

органу у сфері публічних закупівель є приведення вітчизняного законодавства з 

питань публічних закупівель до міжнародних стандартів. 

Зокрема, в рамках підписаної Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) Україною 

були взяті зобов’язання щодо приведення національного законодавства з питань 

публічних закупівель у відповідність до директив ЄС шляхом поступової 

гармонізації.  

На виконання статті 152 Угоди про асоціацію в частині публічних закупівель, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р затверджена 

Стратегія реформування системи публічних закупівель (“дорожня карта”) та План 

заходів щодо її реалізації,  яким передбачено, зокрема, запровадження Кодексу 

поведінки для всіх суб’єктів сфери публічних закупівель, що встановлюватиме єдині 

етичні норми та правила поведінки в цій сфері. 

В рамках опрацювання питання, яка поведінка вважається етичною чи 

неетичною серед учасників/потенційних учасників публічних закупівель 

Мінекономіки було здійснено он-лайн опитування представників бізнесу, у тому 

числі щодо проблем, які виникають при взаємодії з замовниками в процесі здійснення 
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закупівель, випадків недобросовісної конкуренції під час участі у тендерах, 

корупційних ризиків у закупівлях тощо.  

За результатами проведеної роботи Мінекономіки напрацьовані Настанови 

щодо етичної поведінки учасників/потенційних учасників під час участі в публічних 

закупівлях (далі - Настанови), метою яких є надання методично-консультативної 

допомоги щодо забезпечення системного підходу до формування, підтримки та 

розвитку етичної поведінки учасників/потенційних учасників під час участі в 

публічних закупівлях в Україні. 

Оскільки у закупівельному процесі недотримання етичної поведінки 

суб’єктами сфери публічних закупівель негативно відображається на кінцевих 

результатах закупівель, негативно впливає на ступінь довіри, прозорості та 

справедливості при проведенні процедур закупівель, Мінекономіки з метою 

формування загальноприйнятих норм етичної поведінки, пропонує учасникам 

використовувати розроблені Настанови. 

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не встановлюють норм права, 

носять виключно рекомендаційний та інформативний характер. 

 

 

Директор департаменту регулювання 

публічних закупівель                                                                             Л. В. Лахтіонова 
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