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 Реформування складових систем планування та виконання видатків бюджетів в 
Україні, у тому числі принципів, процедур, методів, механізму взаємодії учасників 
планування, відбувалося одночасно із розвитком інституту удосконаленням нормативно-
правової та методологічної бази у сфері бюджетного планування. Не винятком стала сфера 
освіти, яка постійно проводить аналіз видатків на предмет відповідності меті, пріоритетності, 
дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. 
 Економія бюджетних коштів — одна з головних цілей державного замовника, проте в 
нього не існує для цього реальних фінансових та інституційних стимулів. Бюджетний кодекс 
зобов'язує розпорядників державних коштів здійснювати платежі з бюджету лише за 
наявності бюджетного призначення, що має кількісні й часові обмеження на бюджетний рік. 
 До одних із дієвих засобів раціоналізації витрат бюджетних організацій, зокрема у 
вищих навчальних закладах(далі – ВНЗ), можна віднести здійснення закупівель товарів, 
робіт і послуг за допомогою тендерів.   
 Законодавчою базою для проведення тендерів в Україні є Закон України «Про 
публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VII (далі - Закон) та ряд інших законних і 
підзаконних актів, які регламентують його дію. 
 В процесі здійснення своєї фінансово господарської діяльності вищі навчальні 
заклади, як правило, виступають в ролі Замовника, особливості закупівель якого залежать від 
специфіки ВНЗ та річних обсягів закупівель. 
 Тендерні процедури дозволяють, в умовах обмеженості бюджетних ресурсів, 
здійснювати раціональні закупівлі  за рахунок створення прозорої системи для вибору 
постачальників, високоякісних товарів, робіт і послуг  за оптимальною ціною. Завдяки 
проведенню електронного аукціону, вищий навчальний заклад може отримати якісний товар 
за цінами на 15-20 ℅ нижче ринкових.  
 Узагальнено процес організації публічних закупівель в ВНЗ представлено на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Блок-схема проведення публічних закупівель у ВНЗ 
 
 Здійснення закупівель товарів, робіт чи послуг за допомогою тендерних процедур, 
дозволяє вищому навчальному закладу запобігти неконтрольованому зростанню витрат, 
досягти скорочення видатків державного бюджету, управляти матеріальними потоками за 
умови відповідності їх ринковим відносинам. Шляхом укладання державних договорів про 
закупівлю розв'язують соціально-економічні проблеми, забезпечують проведення наукових 
досліджень, створення і впровадження новітніх технологій і розробок. 
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