
Так зокрема, наявність владних nовноважень НБУ вказує на nраво 
встановлювати nравила nоведінки і домагатися здійснювати їх за доnомогою 

передбачених законами вnливу. 

Банківське регулювання- це одна з функцій Центрального банку Укра
їни, яка nолягає в створені норм, що регулюють діяльність банків та визна
чають загальні принципи роботи банківської системи . Підвищення незалеж
ності центрального банку nов'язане з nоліnшенням економічної ситуації в 
країні, відкриває нові можливості, а актуальність дослі~ження незалежності 
визначається тим. що вона є важливою умовою для усПІшного розвитку рин

кової економіки. 
Оскільки розвиток банківського сектору є надзвичайно актуаль.ним 

з погляду перспектив розвитку економіки та безпеки держави, необхІДно 
уnорЯдкувати структуру нормативно-nравових актів ~анківськоr:о законо
давства, посилити стійкість банківської системи та змщнити довtру з боку 
інвесторів. 
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РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК МЕХАНІЗМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОТРЕБ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 

Державні закуnівлі - це самостійний механізм регулювання госп~дар
ських відносин, що застосовується не в межах якогось одного, а на рІзно
манітних ринках, забезnечуючи реалізацію різних напрямів економічної 
політики держави, як-от: антимоноnольно-конкурентної, антикоруnційної, 
інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної, nромислової, розвитку 
малого nідприємництва і ціноутворення. Тому приватно-nравова дефініція 
державних закуnівель у Законі України «Про здійснення державних закуПІ
веЛЬ)) від !0.04.2014 р. не відображає nравову nрироду даного явища, чим 

у значній мірі пояснюється нівелювання його господарської корисності в 
Україні. . . 

Розвиток вітчизняного законодавства в сферІ державних закушвель 

перманентно суnроводжували проблеми м_акроекономічного і мікроеко~о
мічного порядків. Утім, nредметний аналІз розnочнемо з Закону УкраІни 
«Про здійснення державних закуnівель)) від О 1.06.20 І Ор., що с~ав втіленням 
коруnціоrенності, недолугої економічної _політики. ~о основних ~ега:~в~ 
них рис цього нормативного акту варто вщнести таю: (І) дискримІН~ІИНІ 
стосовно учасників лідстави зміни істотних умов договору про закуПІв~ю, 
інші сnеціальні nрава замовників під час укладання договору; (2) ПОВІДО
млення про nроведення тендеру не обов'язково олрилюднювалося в мережі 
інтернет; (З) тривалі строки nроведення закупівельних процедур; (4) ве
ликий розмір забезпечень конкурсних проnозицій, що часто nерешкоджав 
брати участь у торгах представникам малого і середн~ого лідлриє~ни_цт~а; 
(5) nроцедура електронного реверсивного аукцюну мІстила недолІки 1 ПІД-
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стави для зловживань [З); (б) заборона участі пов'язаних осіб у тендерах 
обмежувалася виnадками, коли два чи більше учасників одних торгів є 
nов'язаними між собою; (7) наявність широких (неконкретних) лідстав для 
nроведення процедури nереговорів; (8) не визначено мір відловідальності 
за неналежне застосування nроцедур закупівель, як і не встановлено чітко

го обов'язку застосування щодо кожної з них; до других етапів nоnередньої 
кваліфікації та двостуленевих торгів, коли вже точно сформоване технічне 
завдання на закупівлю, не допускаються нові учасники; (9) значна кількість 
винятків зі сфери застосування закону про здійснення державних закупі
вель, за наявності яких цей нормативний акт не застосовується, зувження 
кола замовників; (І О) наявність лідстав для зловживань у nорядку оскар
ження закупівельних nроцедур з боку недобросовісних суб'єктів господа
рювання; (І\) неефективна система кваліфікаційного відбору учасників, що 
не гарантує допуск до оцінювання пропозицій тільки тих суб'єктів госпо
дарювання, які сnроможні в повній мірі задовольнити потреби замовника; 
(12) порядок розгляду й оцінювання nропозицій учасників має абстрактний 
характер, містить обмежене коло якісних критеріїв оцінки, не забезпечує по
єднання економічної ефективності та якісних параметрів товарів і послуг, 
внаслідок чого їх позитивні пецінові властивості не враховуються; (ІЗ) за
конодавчі вимоги до nідготовки документації конкурсних торгів і технічних 

специфікацій не враховують сnецифіки закупівель лікарських засобів, ви
робів медичного призначення, медичної техніки, медичних послуг; (14) не 
здійснюється стратегічне nланування державних потреб; (15) договори про 
закупівлю часто укладаються з торговельними посередниками, а замовники 
в особі органів публічної влади виконують невластиві Ім функції, здійсню
ючи закуnівлі; (16) не передбачений належний контроль за виконанням до
говору про закупівлю; ( 17) неузгодженості між централізованою та децен
тралізованою системами державних закуnівель. 

Все це nризводило до неефективного використання дефіцитних 
матеріально-фінансових ресурсів, монополізації закупівельних ринків і 
зменшення конкуренції, корупційних правопорушень, коли своєчасно й у 

nовному обсязі не задовольняються суспільні потреби у товарах, роботах і 
послугах, які купуються за завищеними цінами, nридбання продукції низь
кої якості, а отже, неефективного виконання державних функцій. Тобто. да
ний правовий режим містив усі необхідні nередумови для корупції, також 
не забезпечувалося своєчасне задоволення державних потреб. З огляду на 
спрямованість на досягнення протиправних завдань, перевірку спроможнос
ті гарантувати національну безnеку в кризовій ситуації він би не nройшов. 
Проте відзначимо і дея кі позитивні ознаки: (І) заходи підтримки національ
ного товаровиробника (замовник мав право nередбачити як один із квалі
фікаційних критеріїв - наявність власних виробничих потужностей та/або 
центрів обслуговування на території України); (2) голова та члени комітету з 
конкур,~них торгів замовника були зобов'язані nроходити навчання з питань 
організації та здійснення закупівель. 

Стосовно чинного Закону України «Про здійснення державних закупі
вель» від І 0.04.2014 р., то незважаючи на те, що його ухвалили в новій редак
ції, суттєвих змін, nорівняно з поnереднім він не зазнав [2), що nроявилося 
і в невисокому рівні юридичної техніки, nосnішному характері ухвалення, 

63 



. . ез кілька днів вносити нові зміни, і в не-
яке призвело до необХІдностІ чер ю редакцією і в збереженні клю-

. . ~ · рівня но з попередньо • · 
змІННІИ структурІ, по Н мість нові виклики ставлять більш. складНІ 
чови.х nроблемних п_~ань. ~ ішення яких необхідно повною МІрою ви
завдання перед Украшою, для в р . ого господарсько-правового меха-

яторний потенщал ць 
кор истовувати регул . о було скасоване державне замовлення, з 
нізму, особливо в конте~стІ_ того, щ о о обо онної сфери. 
залишенням його мех~НІЗМІВ леи~::і дзакупfвлі були вирішені, nринаймні 

В ново"'?' ЗакоНІ n~o д р мовник зобов'язаний оnрилюднювати nо
частково, таю проблеми. (l) за е в ме ежі інтернет; (2) дещо скороче
відомлення про _проведення тенд Р~від 4 ~о 10 днів); (3) вдвічі зменшено 
ні строки закушвельних nроцедур опозицій часників: (4) з переліку nро
розмір забе~nечень конкур~::р~~ний ревер~ивний аукціон (З]; (5) сутrєво 
цедур закушвель усунут~ е . ·з закону про здійснення держав-

. · пещальних вин.ятюв 1 • 
скорочена кшьюсть с . б'єктів господарського права JТОВИННІ 
них закупівель, хоча нар(~]'· {:;~~~~ави для відмови в участі у процедурі 
вистуnати замовниками ' часник торгів є пов'язаною особою 
закуnівлі доn?внено випадка:;; :л~: або якщо він зареєстрований в. оф
з членом комІтету з конкурс р ,. КМУ· (7) на nозитивну оцІНку 

· яких затверджениn · . 
шорних зона.х, пе~~~:Гок із принциnу недискримінації учасників, зпдно з 
також заслуго ву~ оботи та nослуги закуnовуються виключно 
яким затверджеНІ КМУ товари, р естровані та здійснюють господарську 
у. суб'є_ктів господарю.~анрноя~ещд~н~::нтитерористичної операції для віднов-
ДІЯЛЬНІСТЬ На терИТОрІІ П . . •. 

. ф ктури міст шсля 11 завершення. . . . 
лення ІН растру й аконодавства про державНІ закуПІВЛІ в 

Таким чи~ом, сучас~и стан з . ·ни скоріше є косметичними і від-
Україні є перехщним, о_скшьки внесею;:;сунення а подекуди навіть поси
верто ~едостатніми, свщчен'; чом~и:кремлюючи' дві найбільш проблемні 
лення Існуючих роками про лем. . . охорону здоров'я національну без
сфери здійснення держав~~ з~п::е~і~ому однотиnними: необхідно визна
пеку й оборо~у, дисфункцІІ в я е іального законодавства: (l) усунення базо
читидва рІв~І реформування сп ц м планування і контролю за раціональним 
вих проблем. удоскон_алення сист;ння своєчасиого задоволення держ_авних 
використанням_ коштІв, забезпеч . для придбання продукції, закршлен-

б ор.яд 1з скороченням строюв ... . 
лотре ' п . ,. . об. як ключової гарантІІ щльового ви-

ф актикорупщnних зас ІВ, 
ня е ективних . . . ·шніх інвестицій, та господарсь!<о-правових 
користання внутрІШНІХ І зовнІ ого сти"улювання інноваційного роз-

·й· (2) рехід до безпосереднь m • • 
санкцІ , пе закуnівель збільшення швестищй на 
витку правовими засобами _дер~~р~идхукції та обл~нання для потреб вітчиз
придбанн.я високотехнолопчноt 
няної nромисловості та сільського господарства. 

Список використаних джерел: жавних закуnі
І 0 ф" А о Господарсько-правове забезnечення дер 1 вель у. сф:~і '~хоро~и здоров'я: теоретичні та практичні аспекти: моногр. 

А О Олефір.- Х.: Юрайт, 2012·- 456 с. · · фо мування 
. . 4 О ф. А О Закон про державні закуПІВЛІ: початок ре р 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ 

Інтенсивний процес інформатизації більшості сфер сусnільно
го життя є одним з найважливіших чинників соціально-економічного та 
інтелектуально-духовного розвитку людства. Активне заnровадження інно
ваційних технологій у телекомунікаційну сферу протягом останніх десяти
літь сnрияла формуванню нового тиnу світової економіки, де серед ключо
вих факторів конкурентоспроможності вистуnають інформація, якість теле
комунікаційних мереж та доступ до них. 

Сьогодні від рівня телекомунікаційної галузі залежить функціонування 
всіх сеКторів економіки. Завдяки інноваційному прогресу саме у телекомуні
каціях виникли технології n'ятого nорядку, що базуються на функціонуванні 
єдиної інформаційно-комунікативної мережі Інтернет. Рівень та забезпечен
ня функціонування телекомунікацій1юї системи, в межах якої і існує ринок 
телекомунікаційних послуг, впливає не тільки на розвиток регіональної та 
національної системи економіки, але і на обсяги та інтенсивність міжнарод
них економічних відносин. 

Телекомунікаційна сфера як функціональний інфраструктурний комn
лекс економіки об'єднує сукупність окремих ринків базових телекомуні
каційних послуг (мобільного зв'язку, радіоринку, Інтернет-послуг тощо), 
nов'язаних із госnодарською діяльністю, зокрема, з експлуатації інфра
структури, різнопланової за технічними характеристиками, способами пере
дачі інформаційних продуктів та як об'єкт застосування засобів державного 
регулювання. Слід зазначити, що законодавче забезпечення телекомуніка
ційного комnлексу здійснено Законом України «Про телекомунікації» ще у 
2003 році. Однак враховуючи те, шо до нього внесено більше двадцяти змін 
та доповнень, nродуктивного і оптимального врахування сучасних публіч

них, корпоративних та приватних інтересів у цій сфері так і не відбулося, а 
окремі ринки та технічні засоби передачі сигналів як були так і залишили
ся nоза увагою вітчизняного законодавця, що лише зумовлює накоnичення 
nроблем інвестиційного та інноваційного характеру. 

Треба nідкреслити і те, що на момент розроблення та прийняття Закону 
України «Про телекомунікації» телекомунікаційні відносини, як уже зазна

чалось, фактично зводилися до спілкування та nоширення некомерційної 
інформації, то зараз вони значно ускладнились й урізноманітнились: теnер 
вони пов'язані з передачею, трансляцією та реалізацією інформаційної про

дукції. Разом із цим сформувався окремий сегмент національної економіки 
Національна телекомунікаційна система, в рамках якої реалізуються комер-
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