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Письменна М.С. Оцінка критеріїв визначення переможця закупівлі. У статті розкрито сутність та 
загальні принципи критеріїв оцінки державних закупівель. Проаналізовано умови застосування критеріїв 
оцінки постачальника в процесі виявлення переможця державних закупівель. Визначено переваги та недолі-
ки критеріїв найнижчої ціни та найвигіднішої пропозиції. Розкрито основні критерії загальної стратегії ви-
значення переможця державних закупівель. Запропоновано використання методики оцінки учасників торгів 
sз застосування зарубіжного досвіду країн ЄС.
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Письменная М.С. Оценка критериев определения победителя закупки. В статье раскрыты сущность 

и общие принципы критериев оценки государственных закупок. Проанализированы условия применения 
критериев оценки поставщика в процессе выявления победителя государственных закупок. Определены 
преимущества и недостатки критериев низкой цены и выгодного предложения. Раскрыты основные крите-
рии общей стратегии определения победителя государственных закупок. Предложено использование мето-
дики оценки участников торгов по применению зарубежного опыта стран ЕС.
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Pysmenna M.S. Evaluation of criteria for determining the winner of the procurement. The paper outlines the 

essence and general principles of the criteria for evaluating public procurement. The conditions of application of the 
criteria for assessing the supplier in the process of identifying the winner of public procurement have been analyzed. 
The advantages and disadvantages of the lowest price and the most advantageous offer criteria have been determined. 
The main criteria of the general strategy for awarding the winner of public procurement have been revealed. The use of 
the methodology of evaluation of bidders using the experience of EU countries has been proposed.
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Постановка проблеми. Задоволення суспіль-
них потреб шляхом забезпечення товарами, надання 
послуг, виконання робіт за державні кошти є одним із 
важливих напрямів економічної діяльності. Відкрите 
та прозоре розпорядження бюджетними коштами є 
необхідною передумовою довірливих та ефективних 
взаємовідносин органів публічної влади як із громадя-
нами, так і з бізнесом, інвесторами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми оцінювання учасників торгів досліджу-
вали багато авторів у своїх наукових працях, а 
саме М. Білуха, І. Дрозд, І. Стефанюк, О. Чечуліна, 
В. Муравйов, О. Овсянюк, А. Мамишев, В. Симо-
ненко, В. Смиричинський, Н. Ткаченко, Т. Уіслон, 
І. Школьник, О. Шатковський. Водночас розкрито 
процес надходження та розподілу бюджетних коштів, 

проте майже не визначено процес оцінювання пере-
можця тендеру. Особливості визначення критеріїв 
оцінки переможця тендеру потребують додаткових 
досліджень.

Формулювання цілей статі. Метою статті є визна-
чення основних критеріїв присудження переможця із 
застосуванням зарубіжного досвіду країн ЄС.

Виклад основного матеріалу. Критерії прису-
дження – це основоположні критерії, за допомогою 
яких державний замовник вибирає найкращу пропо-
зицію і визначає такого учасника закупівель перемож-
цем. Ці критерії встановлюються державним замовни-
ком заздалегідь і не повинні завдавати шкоди чесній 
конкуренції.

Директивою визначаються критерії, які державний 
закупник може застосувати для присудження контракту:
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– критерій найнижчої ціни;
– критерій найвигіднішої пропозиції, який означає 

застосування критеріїв додатково до цін або відмінно 
від ціни [4].

Директива встановлює загальні правила, що стосу-
ються формулювання спеціальних критеріїв, які засто-
совуються під час використання критерію найвигідні-
шої пропозиції, і вона також встановлює зобов’язання 
розкриття, що стосуються цих критеріїв [4].

Головна мета Директив ЄС у сфері державних заку-
півель полягає в забезпеченні недискримінації через 
застосування критеріїв присудження переможця та 
сприяння вільній торгівлі [5].

Встановлюючи критерії присудження, держав-
ний замовник зважає на загальні принципи права, які 
забезпечують:

– рівноправне звернення і недискримінацію, які 
означають, що критерії присудження повинні бути 
недискримінаційними і не мають завдавати шкоди чес-
ній конкуренції;

– прозорість, яка означає, що критерії присудження 
повинні бути визначені заздалегідь і належним чином 
розкриті для учасників закупівель.

Цілями встановлення і формального розкриття 
застосовуваних критеріїв присудження є:

– забезпечення таких умов, щоб учасники тен-
дера могли підготувати свої тендерні заявки належним 
чином, намагаючись найкращим чином відповідати 
викладеним вимогам державного замовника;

– проведення оцінки заявок на закупівлі прозорим і 
надійним способом, а також за можливості об’єктивно;

– забезпечення стеження відповідними зацікавле-
ними особами, наприклад аудиторськими установами, 
органами моніторингу, іншими урядовими органами 
або суб’єктами економічної діяльності, за процесом 
закупівель із метою запобігання використання дискри-
мінаційних або заборонених критеріїв присудження.

Вибір між застосуванням критерію найнижчої ціни 
і критеріїв найвигіднішої пропозиції у країнах ЄС 
зазвичай залишений на розсуд державного замовника, 
крім випадку процедури змагального діалогу або коли 
державний замовник приймає варіанти, за яких пови-
нен бути використаний саме цей критерій найвигідні-
шої пропозиції. В Україні критерієм присудження, від-
повідно до чинного законодавства, для всіх державних 
закупівель є критерій найнижчої ціни.

Для закупівельних процедур, що потребують ого-
лошення про закупівлі, державний замовник повинен 
поінформувати, який саме критерій буде застосовано 
під час визначення переможця. Нами проаналізовано 
ризики та переваги застосування обох критеріїв під час 
визначення переможця державних закупівель, резуль-
тати представлено в табл. 1.

Коли державний замовник вибирає застосування 
критерію найнижчої ціни, контракт присуджується 
учаснику закупівель, який запропонував найнижчу 
ціну за відповідний тендер. Ціна – єдиний фактор, який 
береться до уваги під час оцінювання відповідної тен-
дерної заявки. Отримані заявки оцінюються відносно 
до встановлених специфікацій на основі принципу 
відповідності. При цьому виборі аналіз цін і фактори 
якості не мають значення.

Критерій найнижчої ціни має переваги простоти і 
швидкості, проте існують обмеження щодо його засто-
сування (за умови існування вибору) (табл. 1).

Коли використовується критерій найвигіднішої 
пропозиції, державний замовник враховує додатково до 
ціни й інші критерії, такі як якість, терміни поставки і 
сервісне обслуговування. Державним замовником роз-
раховується питома вага кожного вибраного критерію, 
що відображає його значення у загальному підсумку. 
Мета критерію найвигіднішої пропозиції полягає у 
виявленні тієї тендерної заявки, яка пропонує краще 
співвідношення ціни і якості.

Таблиця 1
Порівняльний аналіз критеріїв оцінки постачальника  
у процесі виявлення переможця державних закупівель

Критерій 
найнижчої ціни Критерій найвигіднішої пропозиції

Переваги Обмеження Переваги Обмеження
Простота Не дає змогу державному замовнику 

брати до уваги фактори якості, крім 
включених в специфікації показників 
якості, яким повинні задовольняти всі 
учасники тендера, якість не підлягає 
оцінці.

Дає змогу державному закупнику 
брати до уваги чинники якості, тому 
цей критерій використовується, коли 
для державного замовника важлива 
якість.

Складність роз-
рахунку ваги усіх 
критеріїв.

Швидкість Не дає змогу державному замовнику 
брати до уваги інновації та інно-
ваційні рішення, а тендерні заявки 
вважаються відповідними, якщо задо-
вольняють встановленим специфіка-
ціям.

Дає змогу державному замовнику 
брати до уваги інновації та іннова-
ційні рішення. Це особливо важливо 
для дрібних і середніх підприємств, 
які є джерелом інновацій і розвитку.

Потребує методики 
для порівняння 
критеріїв.

Зрозумілість Не дає змогу державному замовнику 
брати до уваги амортизаційні витрати 
на термін служби предмета закупівлі. 
Застосування критерію найнижчої 
ціни в рамках встановленої специфі-
кації враховує тільки прямі витрати 
закупівлі або первісну ціну закупівлі.

Дає змогу державному замовнику 
в рамках встановлених специфіка-
цій брати до уваги не тільки прямі 
витрати або первісну ціну закупівлі, 
але й витрати протягом терміну 
служби закуповуваного продукту 
особливо там, де є вимоги з тривалим 
терміном експлуатації.

Відсутність законо-
давчо затвердженої 
норми в Україні.
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Цей термін співвідношення ціни і якості озна-
чає оптимальну комбінацію різних пов’язаних або не 
пов’язаних із ціною критеріїв, які разом задовольняють 
вимоги державного замовника щодо предмета закупівлі. 
Елементи, які складають оптимальну комбінацію цих 
різних критеріїв, відрізняються залежно від зміни пред-
мета закупівлі і залежать від результатів, необхідних 
державному замовнику для кожної окремої закупівлі.

Концепція співвідношення ціни і якості визнає, що 
товари, роботи і послуги неоднорідні і що вони відріз-
няються якістю, витривалістю, довговічністю, доступ-
ністю та іншими умовами продажу. Зміст прагнення 
до співвідношення ціни і якості полягає в тому, що 
державний замовник повинен прагнути закуповувати 
товари, роботи і послуги з оптимальною комбінацією 
їхніх властивостей, які відповідають потребам замов-
ника. Отже, різні рівні якості, такі як довговічність і 
витривалість різних продуктів у продажу, вимірюються 
цінами на їхнє придбання. Можливо, краще заплатити 
більше за продукт, який має низькі експлуатаційні 
витрати, ніж придбати дешевший продукт, який потре-
бує більших витрат.

Переваги застосування критерію найвигіднішої 
пропозиції виділені у табл. 1.

Державний замовник може взяти до уваги різні 
критерії для встановлення найвигіднішої пропозиції. 
Директива містить приблизний список цих критеріїв, 
таких як якість, ціна, технічні показники, естетичні 
та функціональні характеристики, екологічні показ-
ники, вартість експлуатації, ефективність витрат, піс-
ляпродажне обслуговування і технічний супровід, дата 
поставки або термін завершення робіт.

Оскільки список приблизний, встановлення кри-
теріїв, що застосовуються для визначення найбільш 
вигідної пропозиції з урахуванням особливих умов для 
кожного випадку закупівель, в рамках певних спеціаль-
них обмежень, визначених положеннями директив ЄС, 
залишено державному замовнику [4; 5]. Критерії при-
судження можуть бути розділені на дві широкі групи: 
пов’язані і не пов’язані з вартісними оцінками. Групу 
критеріїв, пов’язаних з цінами або іншими вартісними 
оцінками, називають економічними показниками. 
Вони дають змогу державному замовнику визначити 
витрати на фінансування придбання предмета закупі-
вель, а також вирахувати витрати на їхнє використання 
та обслуговування.

Витрати на товари, роботи чи послуги в період тер-
міну їхньої служби включають всі витрати державного 
замовника, пов’язані з придбанням, терміном служби 
та завершенням експлуатації.

Витрати в період терміну служби можуть бути 
або разовими, або регулярними. Разові витрати – це 
витрати придбання, до яких включені первісна ціна 
предмета закупівлі, витрати на закупівлю та установку 
обладнання, витрати на запуск. Регулярні витрати – це 
ті витрати, які здійснюються в період терміну служби 
предмета закупівлі. Вони залежать від його довго-
вічності і зазвичай зростають з часом. До регулярних 
витрат належать плата за обслуговування і утримання, 
ремонти, матеріали, запчастини і витрати енергії.

Критерії другої групи, що не пов’язані з цінами, 
стосуються головним чином експлуатаційних вимог 
і дотримання специфікацій. Приклади критеріїв, не 
пов’язаних з цінами, включають:

– якість (характеристики якості, яким повинні 
задовольняти всі об’єкти закупівель, наприклад число 
надрукованих за хвилину сторінок принтером або його 
витривалість);

– технічні показники (відповідність об’єкта заку-
півель меті і якість виконання);

– естетичні та функціональні характеристики 
(вид і властивості об’єкта закупівель, легкість у 
використанні);

– терміни поставки (гарантований час виконання 
завдання від замовлення до поставки, здатність уклас-
тися у встановлений термін);

– післяпродажне обслуговування (доступна 
допомога державному замовнику після підписання 
контракту).

Предметом аналізу визначення переможця заку-
півлі для державних аудиторів є вивчення правомір-
ності встановлення критеріїв замовником [6]. Дирек-
тива посилається на тендерну заявку, найвигіднішу 
«з точки зору державного замовника», тим самим під-
кресливши право на самостійність рішення держав-
ного замовника (у зарубіжних країнах) у виборі вико-
ристовуваного критерію. В Україні замовник не може 
вибирати критерії визначення переможця, оскільки 
законодавством встановлено критерій мінімальної 
ціни [5]. Водночас для зарубіжного замовника держав-
них закупівель право на вибір критеріїв небезмежне і 
має кілька обмежень:

– вибрані критерії повинні бути пов’язані з пред-
метом конкретного державного замовлення;

– вибрані критерії повинні бути націлені на вста-
новлення найбільш вигідної тендерної заявки, і вони 
не можуть бути націлені на іншу мету;

– вибрані критерії повинні бути об’єктивними, 
вимірюваними.

Для того щоб гарантувати об’єктивність застосов-
них критеріїв і запобігти необмеженості вибору замов-
ника, ці критерії повинні бути точно сформульовані і 
за можливості вимірювані. Учасники тендеру пови-
нні мати можливість підготувати свої тендерні заявки, 
беручи до уваги спосіб їхньої оцінки.

Міжнародний досвід свідчить про те, що крите-
рії, які застосовуються національним замовником для 
визначення кращої пропозиції, повинні відповідати 
специфікаціям предмета закупівель. Підготовка специ-
фікацій і критеріїв, які будуть застосовані для визна-
чення критеріїв найвигіднішої пропозиції, нерозривно 
пов’язані. Специфікації предмета закупівель не можуть 
бути підготовленими без прийняття до уваги критеріїв, 
які будуть застосовані, і, навпаки, критерії, які будуть 
застосовані, не можуть бути визначені без врахування 
специфікацій [1; 2].

Під час використання критерію найвигіднішої про-
позиції державний замовник оперує одним з таких 
способів:

– фіксує мінімум обов’язкових специфікацій, яким 
повинні задовольняти всі тендерні заявки і які будуть 
оцінені на основі системи «пройшов або не пройшов», 
потім присуджує бали тим тендерним заявкам, які 
«пройшли»; бали будуть відображати ступінь переви-
щення тендерної заявки мінімуму специфікацій;

– фіксує специфікації додатково або як альтер-
нативу обов’язковим специфікаціям, які не потребу-
ють застосування мінімального порогу і які будуть 
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отримувати бали на підставі ступеня відповідності 
тендерної заявки вимогам державного замовника; у 
цьому разі прийнятна деяка мінливість щодо ступеня 
відповідності.

Методи або методології для застосування вибраних 
критеріїв – це системи відбору, використовувані дер-
жавним замовником для встановлення найвигіднішої 
тендерної заявки. Такими методами, як показує між-
народний досвід, можуть бути зважування, регресний 
порядок важливості.

Під час зважування директива вимагає від держав-
ного замовника вказати відносну вагу, яку він визначає 
кожному вибраному критерію, для встановлення най-
вигіднішої тендерної заявки.

За допомогою системи зважування державний 
замовник інформує учасників тендеру про відносну 
важливість, яку він присуджує кожному вибраному 
критерію, і він заохочує учасників тендеру підготувати 
тендерні заявки з урахуванням зважених критеріїв. 
Водночас за допомогою системи зважування держав-
ний замовник структурує свої вимоги і обмежує мож-
ливості для довільних рішень під час процесу оцінки 
тендерних заявок [3].

Державний замовник може визначити відносну 
частку критерію, передбачаючи ряд з належним мак-
симумом. Межі не можуть бути досить широкими 
(наприклад, між 10% і 90%), щоб привести до пору-
шення принципу прозорості, а також щоб вони не 
надавали жодних цінних вказівок про справжню від-
носну важливість, яку державний замовник надає кож-
ному використовуваному критерію.

Зважування різних критеріїв, які будуть застосову-
ватися для визначення найвигіднішої тендерної заявки, 
має бути здійснено з належною сумлінністю. Нена-
лежне зважування призведе до проблем під час здій-
снення оцінки тендерних заявок і може призвести до 
того, що тендерна заявка, яка містить найкраще спів-
відношення ціни і якості, не буде вибрана.

Регресний порядок важливості застосовують у разі, 
коли зважування неможливе. Однією з причин, чому 
зважування не може бути можливим, є складність 
предмета закупівель.

Зобов’язання розкриття інформації щодо критеріїв 
для застосування визначення найвигіднішої пропози-
ції і щодо методів для їхнього застосування закликає 
державного замовника оголосити критерії, які пред-
ставляють найвигіднішу тендерну заявку, а також їхню 
відносну вагу або регресний порядок важливості таких 
критеріїв (у разі, якщо, на думку державного замов-
ника, зважування неможливо).

За винятком цих згаданих зобов’язань розкриття 
інформації щодо оцінювання, Директива спеціально 
не зобов’язує державного замовника заздалегідь опри-
люднювати детальну методологію оцінювання. Проте 
якщо державний замовник має заздалегідь сформульо-
вану детальну методологію оцінювання, то вона пови-
нна бути повністю розкрита учасникам тендеру [4; 5].

Документи тендера повинні надати якомога більше 
прозорості, надаючи точну інформацію про оціноч-

ний процес, про фактори, які будуть прийняті до уваги 
(включаючи їх відносну вагу), а також про методоло-
гію, яка буде застосована для встановлення найвигідні-
шої тендерної заявки.

Це допоможе потенційним учасникам тендера в 
підготовці більш точних тендерних заявок і водночас 
зробить весь тендерний процес, включаючи процес 
оцінки, більш прозорим. Це також дасть змогу відпо-
відним зацікавленим особам (зокрема, аудиторським 
органам чи іншим урядовим структурам) просте-
жити за тендерним процесом, щоб встановити ситу-
ації, за яких критерії та методології для оцінювання 
були розроблені або застосовані дискримінаційним 
способом.

Загальна стратегія, що стосується критеріїв при-
судження переможця закупівель, повинна встановлю-
ватись до початку тендера. Наведені нижче елементи 
загальної стратегії визначають кілька головних пунк-
тів, які можуть бути адресовані державним замовни-
кам під час визначення загальної стратегії.

1) Вирішити застосовувані критерії присудження 
(критерій найнижчої ціни або критерій найвигіднішої 
пропозиції).

2) У разі вибору критерію найвигіднішої пропозиції:
– встановити окремі критерії, які будуть застосо-

вуватися, а також їхню відносну вагу (або регресний 
порядок важливості, коли зважування не може бути 
застосоване з очевидних причин);

– у разі прийняття рішення розділити кожен кри-
терій на субкритерії, встановити ці субкритерії та їхню 
відносну вагу в рамках ваги даного окремого критерію;

– після прийняття рішення про застосування більш 
детальної методології, чітко визначити її.

3) Встановити, згідно з вимогами чинного законо-
давства, де і як повинні бути розкриті такі елементи: 
використання критерію найнижчої ціни або критерію 
найвигіднішої пропозиції.

Висновки. Дослідження розвитку законодавства 
у сфері державних закупівель в частині формування 
критеріїв оцінки пропозицій учасників державних тор-
гів показало доцільність та необхідність застосування 
міжнародної практики стосовно критеріїв визначення 
переможця державних закупівель.

Аналіз переваг та недоліків критеріїв найнижчої 
ціни та найвигіднішої пропозиції дав змогу визначити 
підходи для найефективніших закупівель, що дало 
можливість запропонувати загальну стратегію визна-
чення критеріїв присудження переможця закупівель.

Застосування міжнародної практики визначення 
критеріїв оцінки визначення переможця торгів спри-
ятиме вдосконаленню системи державних закупівель, 
підвищенню їхньої прозорості, розвитку конкурент-
ного середовища національної економіки та ефектив-
ному використанню державних коштів.

Слід зазначити, що оцінка критеріїв визначення 
переможців може бути покладена в основу методології 
перевірки правомірності здійснення державних заку-
півель в процесі державного аудиту. Саме це й може 
стати темою подальших досліджень.
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