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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 

У ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ ДЕРЖАВНИХ 
ЗАКУПІВЕЛЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Згідно зі статтями 9 і 12 Гос
подарського кодексу УкраУни 

(далі - ГК Укра"іни), застосуван

ня засобів державного регулю

вання визначається економічною 

політикою держави , спрямова

ною на закріплення й захист інте

ресів публічних у господарських 

відносинах і на "іх узгодження з 

приватними. У відносинах дер
жавних закупівель питання захи

сту загальнодержавних інтересів 

має важливе значення , оскільки 

йдеться про витрачання держав

них коштів на придбання товарів , 

робіт і послуг. У 201 О р. внаслі

док порушення законодавства 

під час державних закупівель 

бюджетній системі Укра"іни було 
заподіяно збитків на суму 850 
млн грн , що становить 5,3 % за
гальноУ суми виявлених бюджет

них правопорушень [11] . Звертає 
на себе увагу суперечливість і 

непослідовність державноУ пол

ітики стосовно регулювання га

лузі охорони здоров'я [22, с. 64]. 
Зокрема, певний суспільний ре
зонанс у 2011 р. мали затримки 

при здійсненні закупівель 

лікарських препаратів для згор

тання крові [24, с. 1]. 
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Загальним публічним інтере
сам у господарських відносинах 

приділяється відповідна увага у 

низці праць , що стосуються про

блеми державного регулювання , 

яку свого часу вивчали такі нау

ковці , як О . А . Беляневич , 

О. М. Він ник , Д . В . Задихайло, 
Г. Л . Знаменський , В. К. Мамутов , 
В . М . Пашков [Див. : 1; З ; 10; 12; 
17; 20]. Окремі ТІ аспекти стосов
но сфери охорони здоров'я 
більш-менш 'рунтовно розгляда

ли Л . М. Дешко [9] й Л . І. Кущ [15] ; 
особливо вагомий внесок у дос

лідження публічних інтересів в 

царині охорони здоров'я зробле
но В . М . Пашковим [21] . Проте 
щодо господарських відносин 
державних закупівель у сфері 

охорони здоров'я ця проблема 

взагалі не порушувалась . Певну 

аналогію можна провести з гос

подарськими відносинами з фор

мування й розміщення держав

ного замовлення для задоволен

ня пріоритетних державних по

треб , де, як зазначає О. П . Под
церковний , питання державного 

замовлення розкриваються пере

важно крізь призму інституту дер

жавного контракту [23, с. 8]. 
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Мета даної публікації- визна

чити поняття , систему і роль пуб

лічних інтересів у господарських 

відносинахдержавних закупівель 

у галузі охорони здоров'я, з'ясу

вати специфіку їх господарсько

правового забезпечення і сфор
мулювати практичні межі впливу 

на формування державної соц

іально-економічної політики. 

Суть публічних інтересів у 

господарських відносинах знахо

дить нормативне закріплення в 

ч . 2 ст. 193 ГК України , де кожна 

сторона повинна вжити всіх за

ходів , необхідних для належного 

виконання свого зобов'язання , з 

урахуванням інтересів другої й 

забезпеченням загальногоспо

дарського інтересу. Саме понят

тя «nублічний інтерес» пов'яза

но з особливостями публічного 

права , яке тлумачиться як те , що 

має на увазі благо держави як 
єдиного цілого ; приватне право 

-це те , що має на увазі інтере

си окремих осіб, індивіда як та
І<ого [7, с. 16], або ЯІ< регулятор 
відносин , що забезпечують дер

жавний інтерес на відміну від 

інтересів приватних власників 

[27, с . 235]. Іншими словами , 

термін «nублічність» передбачає 
присутність держави , вся 

діяльність якої як загальносоці

ального інституту спрямована на 

благо суспільства [13, с. 95]. По
няття «інтерес» означає ко

рисність , значущість , важливість 

справи [8, с. 393]. 
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Таким чином, публічний інте

рес у господарських відносинах 

державних закупівель у сфері охо

рони здоров'я передбачає на
явність певного універсального 

блага економічного й соціального 

плану, особливої цінності для сус

пільства в певний період історич
ного розвитку. Цим благом висту
пають суспільні відносини з відпо

відними параметрами , а саме воно 

має характер мети для всіх 

суб'єктів господарського права . 

Публічні інтереси забезпечу

ються практичним порядком 

організації і проведення проце

дур закупівель із чітко визначе

ною сферою його застосування , 

принципами , відповідно до яких 

здійснюються закупівлі , й діяль

ністю суб'єктів владних повнова

жень , які забезпечують держав

не регулювання відносин. Водно

час порядок укладення госпо

дарських договорів , закріплений 
у Законі України «Про здійснен
ня державних закупівель» від 

1 червня 2010 р. [2; 2010.- NQ 33. 
-Ст. 1140], може використовува

тися не лише замовниками , а й 

іншими суб'єктами господарсько

го права на диспозитивних заса

дах. У цих відносинах не буде за
безпечено всього комплексу пуб

лічних інтересів , характерного 

для державних закупівель у їх за

конодавчому розумінні. Проте оз

начена практика матиме позитив

ний вплив на розвиток торговель

них зв'язків у підприємництві й 

2012/119 



повинна заохочуватися, наприк

лад , шляхом закріплення в ГК 

України вказівки на положення 

зазначеного Закону з відповідни
ми параметрами застосування . 

У господарських відносинах 

державних закупівель у галузі 

охорони здоров'я можна виокре

мити 2 узагальнені генеральні 
публічні інтереси й відповідну 

систему публічних інтересів . Роз

глянемо їх . 

1. Високоефективне функці
онування національної системи 

державних закупівель в дослід

жуваній нами царині , що сто
сується не лише механізму дер

жавних закупівель , а й пріоритет

них економічних інтересів держа

ви , а саме : 

-забезпечення національної 

безпеки держави; 

-стимулювання інноваційно

го розвитку економіки ; 

-захист національного това

ровиробника в межах узятих Ук
раїною міжнародно-правових зо

бов'язань ; 

- гарантування режиму за

конності й запобігання проявам 

корупції; 

- створення конкурентного 

середовища й розвиток добросо
вісної конкуренції; 

-досягнення раціонального, 

ефективного використання дер

жавних коштів; 

-максимальна інформаційна 

відкритість конкурсних процедур; 

-збалансована й ефективна 
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система державного регулюван

ня ринку державних закупівель ; 

-урахування законних госпо

дарсько-правових інтересів усіх 

груп замовниКІв 1 учасників заку

півельних процедур. 
2. Гарантування права грома

дян на охорону здоров'я , що ха

рактеризує здійснення закупівель 
саме у сфері охорони здоров'я , 

що охоплює : 

-своєчасне й ефективне за

безпечення за рахунок системи 

державних закупівель і госпо

дарсько-договірних зв'язків з по

стачальниками потреб закладів 
охорони здоров'я , громадян у 

лікарських засобах, медичних 

виробах, медичних і соціальних 

послугах ; 

- закупівля замовниками 

лікарських засобів , медичних ви

робів , медичних і соціальних по

слуг на засадах поєднання мак

симальних якості предмета за

купівлі , економічної об'рунтова

ності закупівельних цін ; 

- перехід до заІ<уnівлі держа-
. . 

вою медичних 1 соцІальних по-

слуг на контрактній основі у зак

ладах охорони здоров'я й у 

суб'єктів , які надають соціальні 

послуги; 

- ефективний і збалансова
ний розподіл майново-госпо
дарських повноважень між за

мовниками в галузі охорони здо

ров'я ; 

-створення дійового госпо

дарсько-правового механізму 
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формування й регулювання оп

тово-відпускних цін на основний 

предмет державних закупівель; 

- досягнення збалансовано
го поєднання господарсько-пра

вових механізмів державних за

купівель і компенсацій як засобів 
задоволення потреб цієї галузі; 

- забезпечення врегульова
ності ринку обігу лікарських за

собів , медичних виробів , медич

них і соціальних послуг. 

Незважаючи на предметну 

відокремленість цих 2-х груп , між 

ними існує зворотний зв'язок та 

ознаки взаємопроникливості, 

взаємозалежності , що підпоряд
ковуються спільній меті госпо

дарсько-правового забезпечення 

-досягненню соціального й еко

номічного благополуччя держави 

й суспільства . 

Приватні інтереси замовників 

та учасників процедур закупівель 
можуть відрізнятися або ж супе

речити публічним інтересам, 
адже, як зазначає О. М. Вінник, 
публічні та приватні інтереси є 

протилежними , але водночас 

взаємопов'язаними [3, с. 6]. Саме 
тому реалізація інтересів перших 

повинна обмежувати незаконні й 

економічно необ 'рунтовані еле

менти других з урахуванням того, 

що цей процес має бути міні

мальним і достатнім. У той же час 

суб'єкти господарювання, які 
. . 

дІють в Інтересах держави чи те-

риторіальної громади, повинні 

керуватися й публічними інтере-
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сами [4 , с. 73]. Інакше кажучи, 
для досягнення максимальної 

ефективності державні закупівлі 

мають здійснюватися з огляду на 
інтереси бізнесу [26, с. 84]. Са
мостійне значення надається та

кому публічному інтересу, як ура

хування законних інтересів усіх 

груп замовників і учасників про

цедур закупівель. 

Згідно зі ст. 9 ГК України , оп

тимальне узгодження інтересів, 

тобто співвідношення між необ

хідністю й можливістю задово

лення потреб суб'єктів господа

рювання, споживачів, окремих 

верств населення , суспільства в 

цілому становить ядро економі

чної політики України. Не лише 

присутність публічних інтересів , 

а й забезпечення при цьому при

ватних становить основний сенс 

проведення конкурсних торгів 

відповідно до вказаного раніше 

Закону 
Публічні інтереси беруться 

до уваги і при формуванні дер

жавної соціально-економічної 

політики в господарських відно

синах державних закупівель в 

розглядуваній царині й надають 

їй цільового навантаження. Аби 

подолати наслідки економічної 

кризи й забезпечити перехід до 
пожвавлення й підйому розвитку 

економіки , важливо окреслити 

пріоритетні напрямки здійснення 

економічних реформ як об'єктив

но необхідного методу подаль

шого ефективного розвитку краї-
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ни [16, с. 19]. Для вирішення кон
кретних соціально-економічних 

проблем, усунення недоліків гос

подарсько-правового регулюван

ня на підставі систематизації об

, рунтованих публічних інтересів 
у господарських відносинах дер
жавних закупівель у галузі охоро

ни здоров'я, варто виокремити 

пріоритетні напрямки державної 

соціально-економічної політики . 

По-перше, на сучасному 

етапі необхідно невідкладно ре

алізувати в господарських відно

синах заходи із забезпечення 
населення лікарськими засоба

ми, виробами медичного призна

чення в достатньому асортименті 

й обсязі , вдосконалити організа

цію закупівель лікарських за

собів, медичних виробів і послуг 

у цілому [19; 2006. - NQ 7. -
Ст. 349] , а також покращити 
інформаційно-організаційну ро
боту стосовно підготовки і прове

дення торгів [19; 2002. - N2 9. -
Ст. 405]. Це пов'язано з тим , що 
має місце неефективне й нерац

іональне використання фінансо

вих і матеріально-технічних ре

сурсів у цій сфері [2; 2009.- N251. 
- Ст. 760], не забезпечено без
перебійне постачання сучасних 

лікарських засобів , виробів ме
дичного призначення як обов'яз

кову умову ефективного лікуван

ня хворих [19; 2009. - N2 З. -
Ст. 89]. 

До того ж на вітчизняному 

ринку охорони здоров'я спостер-
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ігаються тенденції до зниження 

обсягів виробництва економічно 

доступних товарів медичного 

призначення, робіт медичного 
характеру й медичних послуг, а 

також регулярне підвищення їх 

вартості [9, с. 1] на фоні існуван
ня невирішених проблем практи

ки організації та здійснення ви
робництва й торгівлі [15, с. 1]. 

По-друге , протягом 2000 -
201 О років інноваційній актив
ності суб'єктів господарювання в 

Україні притаманна досить уста

лена тенденція до зниження [25, 
с. 104]. Як реакція на ситуацію , 

що склалася в охороні здоров'я , 

в нормативно-правових актах 

закріплені вказівки на потребу 

запровадження практичних за

ходів, спрямованих на інтенсиф

ікацію інноваційної діяльності в 

державі [6 ; 2011. - N2 199. -
Ст. 152] . Тому не випадково 
В. М. Пашков звертає увагу на 

такі інноваційні аспекти змісту 
державної політики у цій сфері, 
як (а) декларативність норматив

но затверджених програм 1 кон

цепцій стосовно провадження 

медичних стандартів, багатока

нального фінансування і (б) на

явність розбіжностей щодо сти
мулювання витрат соціальної 

інноваційної діяльності організа

ційної сфери досліджуваної га

лузі [22, с. 22]. 
По-третє, варто вдосконали

ти господарсько-правовий ме

ханізм закупівель на засадах роз-
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ширення конкуренції у відноси

нах з огляду на особливості ца

рини охорони здоров'я при орган

ізації та здійсненні закупівель. 
Такі зміни - обов'язкова переду

мова реалізації 2-х вищезазначе

них напрямків, загальний об'єкт, 

на який вони спрямовані. Слід 
погодитися з тими науковцями, 

які стверджують , що саме конку

рентна боротьба за державні кон

тракти повинна призвести до зни

ження закупівельних цін і підви

щення якості товарів, робіт і по

слуг [5, с. 87], а для пожвавлен
ня конкуренції держава, у свою 

черг~ може використовувати 

різні методи [14, с. 22]. 
Таким чином , до пріоритет

них напрямків державної політи

ки в господарських відносинах 

державних закупівель у сфері 

охорони здоров'я належать: 

(1) удосконалення господарсько
правового забезпечення органі

зації і проведення процедур за

купівель, ефективне й у необхід
них обсягах забезпечення насе

лення лікарськими засобами, 

медичними виробами; (2) розви
ток інноваційного виробництва, 

збільшення частки інноваційних 

лікарських засобів і медичної тех

ніки при наданні медичних послуг 

населенню. 

Названі напрямки державної 

соціально-економічної політики 

віддзеркалюють систему уза

гальнених генеральних публічних 

інтересів. При цьому «пріори-
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тетність» означає, що окреслені 

завдання й цілі мають статус пер

шочергових, становлять найбіль

шу цінність для всіх суб'єктів пра
ва на сучасному етапі, а тому їх 

реалізація одержує відповідний 

рівень організаційного й фінансо
вого забезпечення . 

Хибною є думка , що цими 
напрямками обмежується пред

мет правового регулювання або 

бракує при цьому будь-яких 

інших альтернативних шляхів 

розвитку. Звичайно , постійне 

вдосконалення господарсько

правових інститутів має багато
векторний характер, але з огля

ду на такі принципи економічної 

теорії, як обмеженість ресурсів і 

необмеженість потреб суб'єктів 

ринкової економіки [18, с. 9], усі 
публічні інтереси до категорії 

пріоритетних віднести неможли

во. Натомість практична цінність 

їх вискремлення зумовлена як 

недосконалістю господарсько

правового механізму плануван

ня , організації та проведення у 

цій царині конкурсних торгів й 

обмеженістю державних ре

сурсів , необхідних для здійснен

ня закупівель, так і наявністю та

ких секторів правового регулю

вання, які за сучасних макроеко

номічних умов потребують пер

шочергової державної економіч

ної підтримки. З метою норматив-
. . 

ного закрІnлення, а отже, 1 сти-

мулювання реалізації пріоритет

них напрямків державної політи-
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ки в господарських відносинах 

державних закуп і вель у сфері 

охорони здоров'я , їх варто закрі

пити у ст. 12 Основ законодав
ства України про охорону здоро

в'я [2; 1993. - NQ 4. - Ст. 19]. 
Зважаючи на викладене, зро

бимо деякі висновки . Публічні 
інтереси в господарських відно

синах державних закупівель у 

досліджуваній царині становлять 

собою пріоритетні суспільні бла

га соціально-економічного харак

теру, тобто моделі існування гос

подарських правовідносин , які 
перебувають під особливим за

хистом держави , спрямовані на 

забезпечення належного й висо

коефективного функціонування 

національної системи цих закуп-. . 
1вель я к спецІального госпо-

дарсько-правового механізму й 

гарантування права громадян на 

охорону здоров'я . 

Система означених публіч
них інтересів характеризується 

Перші кроки в науці 

такими ознаками, як-от: а) скла

дність структури ; б) урахування 

приватних інтересів ; в ) існуван

ня 2-х відносно автономних груп 

інтересів , що віддзеркалюють 

специфіку організації та прове

дення процедур закупівель , а 

також сфери , для забезпечен
ня потреб я кої і здійснюється 
придбання товарів , робіт і по

слуг; г) єдн ість і рівнозначність 

у питанні забезпечення право

вого захисту всіх груп публ ічних 

інтересів ; д ) безпосередній 

вплив на формування й реалі

зацію державної соціально-еко

номічної політики . 

Поряд із цим були з'ясовані 

пріоритетні напрямки державної 

політики в господарських відно

синах державних закупівель у 

сфері охорони здоров'я і визна

чені практичні й теоретичні пере

думови для проведення подаль

ших досліджень щодо пошуків 

практичних шляхів їх реалізації . 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЬІХ ИНТЕРЕСОВ В ХОЗЯЙСТВЕННЬІХ ОТНОШЕНИЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННЬІХ ЗАКУПОК В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОлефирА.А. 
Исследуются вопросьt хозяйственно-правового обеспечения публичньtх интересов в от

ношениях государственньtх закупок в сфере здравоохранения . Определеньt понятие и систе
ма публичньtх интересов, показаньt их роль и место в процессе формирования государствен

ной социально-зкономической политики в Украине . 
КлючевьІе слова: государственньtе закупки, здравоохранение , публичньtе интересьt , го

сударственнаs=~ политика , хозs=~йственньrе отношениs=~ . 

ENSURING PUBLIC INTERESTS IN ТНЕ RELEATIONS OF PUBLIC PROCUREMENT IN ТНЕ 
SPHERE OF HEALTH PROTECTION 

Olefir А. А. 
ln this article was made characteristic of economy-legal ensuring of public interests in the 

relations of public procurement in health protection: fixed definition and system of public interests, 
their role and рІасе in the process of formulating state роІісу in Ukraine. 

Кеу words: public procurement, health protection, public interests, private interests, state 
роІісу, economical relations. 
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