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Предметні компетентності, якими має оволодіти здобувач після 

опанування матеріалу: Знання положень нормативно-законодавчих актів 
щодо визначення кваліфікаційних критеріїв відбору учасників публічних 
закупівель в будівництві. Розуміння принципів конкурентності та 
недискримінації учасників торгів в будівництві. 
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ТЕМА 5  

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В БУДІВЕЛЬНІЙ 

ГАЛУЗІ  

(практичні заняття – 4 год.) 
Практичне заняття 2 (2 години): Кваліфікаційні 
критерії відбору учасників торгів у будівництві. 

Дотримання принципів конкурентності та 
недискримінації учасників торгів. 

 

 

Коментар викладача до практичного заняття: 
практичне заняття 2 розраховане на 2 год. 

(06.05.2020р.) і передбачає закріплення положень 
нормативно-законодавчої бази щодо визначення 

кваліфікаційних критеріїв відбору учасників публічних 
закупівель, а також принципів конкурентності та 

недискримінації учасників торгів в будівництві. 
Розв’язане практичне завдання надсилати на електр. 
адресу v.khalina@ukr.net або завантажити на Гугл-

классрум за код дисципліни cqjrufx. 

Дякую!
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Стислі теоретичні відомості: 
 

1. Нюанси визначення кваліфікаційних критеріїв при виборі 
учасників торгів у будівництві 

 

Кваліфікаційні критерії замовники визначають в тендерній документації 
відповідно до статті 16 Закону*. Замовник має право застосовувати будь-який з 
кваліфікаційних критеріїв, виходячи насамперед від предмета закупівлі, умов 
його поставки, оплати тощо. 

Стаття 16 Закону України «Про публічні закупівлі», що вступає в дію з 19 

квітня 2020 року, містить абсолютно новий додатковий критерій: наявність 
фінансової спроможності. 

Так,  Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв до 
учасників: 
1) наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; 
2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 
досвід; 
3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного 
(аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); 
4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою 
звітністю. 
Звертаємо увагу, що зміни відбулись також і у першому пункті. Так, до 
кваліфікаційного критерію, який може бути встановлений Замовником віднесли 
також і наявність в Учасника технологій. 

Що стосується фінансової спроможності, то Законодавець встановив певні 
обмеження щодо суми. Так встановлено заборону вимагати наявність обсягу 
доходу за рік (виручки) у сумі, що є більшою очікуваної вартості предмета 
закупівлі. 

Окрім того, законодавець надав можливість Учасникам для підтвердження 
своєї відповідності критерію наявності обладнання, матеріально-технічної бази 
та технологій та/або наявність працівників залучити потужності інших суб’єктів 
господарювання як субпідрядників/співвиконавців 
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Ще одне нововведення встановлено законодавцем. Так, під час проведення 
торгів із обмеженою участю замовником застосовуються всі кваліфікаційні 
критерії, встановлені частиною другою цієї статті. 

Тобто, у разі, якщо процедурою закупівлі є, наприклад, відкриті торги, то 
Замовник має право встановити як один, так і всі кваліфікаційні критерії, 
передбачені статтею 16. Однак, якщо проводяться торги з обмеженою участю, то 
Замовник зобов’язаний встановити всі кваліфікаційні критерії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При визначені кваліфікаційних критеріїв слід дещо врахувати. Так, зокрема 
– наявність обладнання та матеріально-технічної бази, замовники часто 
визначають вимоги щодо місця розташування складських або виробничих 
приміщень, наприклад асфальтобетонного заводу, та/або наявності та кількості 
обладнання, наприклад, наявності власних самоскидів та асфальтоукладачів. А 
це можуть розцінювати як дискримінаційну вимогу.  

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання 
та досвід – критерій, що менше оскаржують учасники, а ось інший – наявність 
документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, скарг 
вистачає.  

Як варіант, якщо закуповуєте простий товар (наприклад, будівельні 
матеріали), який не має специфічний чи спеціалізований характер, технічні 
вимоги до нього є стандартними, а оплата здійснюється після поставки – кількість 
критеріїв намагайтеся мінімізувати. При закупівлі будівельних робіт за окремо 
розробленою проектно-кошторисною документацією можете передбачати 
максимальну кількість кваліфікаційних критеріїв. Та зважаючи на практику, 

 

КОМЕНТАР: 
Зміни, які торкнулися статті 16 Закону України «Про публічні 
закупівлі», перш за все, мають справити позитивний вплив саме до 
процесу оскарження. 
Раніше, до АМКУ надходили скарги із проханням зобов’язати замовника 
усунити таку дискримінаційну вимогу, як підтвердження наявності 
фінансової спроможності. Чому так відбувалось? Замовники у 
тендерній документації вимагали надати копію балансу, звіт про 
фінансові результати та інше. Окрім того, Замовники встановлювали 
конкретні цифри, яким має відповідати фінансовий потенціал учасників. 
При цьому, Замовники частіше за все, не  надавали належного 
обґрунтування важливості встановлення такої вимоги. АМКУ визнавав 
такі вимоги дискримінаційними. 
З 19 квітня 2020 року Замовники мають право на встановлення подібної 
вимоги. Проте, законодавець також і надав правову захищеність 
Учасникам, шляхом встановлення обмежень по сумі. Очікуємо, що саме 
із появою додаткового кваліфікаційного критерію наявності фінансової 
спроможності скарг про встановлення замовниками дискримінаційних 
вимог стане менше. Скоріш за все, велика кількість надходжень скарг із 
зазначено питання і стала підставою для внесення таких змін. 

 



© В.Ю. Халіна, v.khalina@ukr.net, www.facebook.com/veronika.khalina 

 

Тема 5: Особливості планування та організації публічних закупівель в будівельній галузі. Практичне заняття 2 (2 год.) 

можна виснувати, що у таких видах закупівлі питання застосування критеріїв є 
недостатню урегульованим, про що свідчить достатня таки кількості оскаржень 
в АМКУ. 

Закупівля робіт 

деякі нюанси підтвердження досвіду працівників 

Відповідно до вимог пункту 2 статті 22 Закону України «Про публічні 
закупівлі», тендерна документація має один або декілька кваліфікаційних 
критеріїв до учасників відповідно до статті 16 Закону. 

В документації мають бути зазначені документи, якими можна підтвердити 
такий кваліфікаційний критерій. Отже, переходимо до розгляду окремих вимог 
до учасників процедури закупівлі, які замовник зазначив у документації (приклад 
закупівлі № UA-2018-08-17-000567-b). 

Пункт другий Таблиці 1 Додатку 2 до тендерної документації, де замовник 
вимагає від учасника надати – довідку в довільній формі про наявність 
працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні освіту, знання та 
досвід. 

Окрім знання та досвіду працівників, треба також підтвердити освіту 
працівника. Яким документом учасник процедури закупівлі може це зробити? 
Надати в складі пропозиції скановану копію диплому про освіту, якщо мова про 
інженерно-технічних працівників, майстра, виконроба, начальника дільниці, 
інженера-проектувальника, інженера-кошторисника, інженера-геодезиста тощо.  

А ось, як правильно підтвердити освіту робітників, наприклад, таких, як: 
бетоняра, арматурника, підсобного робітника, каменяра-монтажника? 

Звичайно, якщо в вимогах тендерної документації, замовник просить 
надати довідку у довільній формі, то учасник за аналогією з вимогами має її 
надати.  

Окрім зазначення у довідці інформації про освіту, знання та досвід 
працівників, диплома у тендерній документації вимагають підтвердити 
документально освіту, знання та досвід працівника. Також рекомендуємо 
надавати копії сертифікатів, які підтверджують навики володіння 
спеціальностями. 

 Якщо сертифікат виданий більше ніж 5 років тому, потрібно надати також 
свідоцтво про проходження навчання працівником, підтвердження кваліфікації 
зазначеної у сертифікаті. Крім того, варто бути уважним й щодо надання 
дипломів, коли прізвища працівника вказане перше, а, скажімо, сертифікат 
інженера-кошторисника вже – на друге. У такому разі, учасник має надати також 
підтвердний документ прізвища такого працівника, наприклад, свідоцтва про 
шлюб. 

На сьогодні левову частину працівників будівельної компанії,  оформлені 
наказом із записом у трудовій книжці. Але деякі з них, так, скажімо, робітниками, 
які прийняті на роботу бетонярем, арматурником не мають відповідних дипломів. 
Що робити і як підтвердити їх відповідність учаснику? 
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Не заповнювати графу освіта. Пропозиція учасника не буде відповідати 
вимогам документації. Заповнити графу освіта записом «диплом відсутній» - 

пропозиція також не буде відповідати вимогам. Адже, відсутні дані про освіту 
працівника. 

Виникає ситуація «цуґцванґу», коли будь-який хід веде до погіршення 
позиції учасника процедури закупівлі. 

Ще гірше, коли  замовник може задати форму довідки про наявність 
працівників, які мають необхідні освіту, знання та досвід. Форма довідки 
передбачає зазначати розряди робітників. А ні бетонярам, а ні арматурникам 
розряди не присвоюють. В наказі про прийняття на роботу та в трудовій книжці 
така інформація відсутня.  

Як повинен діяти учасник процедури відкритих торгів заповнюючи 
/оформляючи зазначену довідку? Яким чином та яким документом підтвердити 
освіту, знання та досвід бетоняра, арматурника? 

Можна зазначити дату прийому на роботу в будівельну компанію, номер 
наказу про прийом на роботу, надати його скановану копію та скановані сторінки 
трудової книжки перший розворот і розворот, де зазначено останній  запис про 
прийом на роботу.  

У графі освіта знання та досвід роботи, зазначити кількість років роботи за 
даною спеціальністю, але це буде підтверджено, стаж працівника. Оскільки є 
поняття «страховий стаж» і «трудовий стаж» одначе терміну «досвід» вони не 
відповідають. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як бачимо, зазначивши в довідці роки перебування інженерно-технічного 
працівника на займаній посаді, чи період роботи бетоняра, арматурника в 
будівельній компанії, учасник не підтверджує освіту, знання та «досвід» цього 
робітника. А не підтверджені освіта, знання та знання та досвід робітника може 
викликати у замовника сумнів щодо професійної придатності таких робітників. І 
як наслідок, замовник може прийняти рішення про невідповідність учасника 
процедури закупівлі кваліфікаційним вимогам тендерної документації.  

 

ДО ВІДОМА. Поняття «страхового стажу» введено Законом 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV, який набув чинності з 1 
січня 2004 року.  
З цього часу поняття «трудовий стаж» замінюється поняттям 
«страховий стаж» та є одним із основних факторів, що 
впливають на розмір майбутньої пенсії. 
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2. Принципи здійснення публічних закупівель 

Основні принципи здійснення закупівель - це бажані правила етичної 
поведінки суб'єктів сфери публічних закупівель, які сприяють стабілізації всього 
процесу здійснення закупівель. 

1. Добросовісна конкуренція серед учасників 

Принцип добросовісної конкуренції серед учасників на всіх стадіях 
закупівель тісно пов'язаний з принципом недискримінації учасників. Створення 
сприятливих та рівних умов для конкуренції серед учасників незалежно від сфери 
діяльності чи об'єктивних економічних чинників. 

Важливість цього принципу також пов'язана з поведінкою замовника щодо 
вибору процедури закупівель, особливо обґрунтованості застосування 
переговорної процедури. 

Замовникам не рекомендується встановлювати вимоги в тендерній 
документації, які можуть призвести до оскарження учасниками положень 
тендерної документації. 

2. Максимальна економія та ефективність 

З метою досягнення максимальної економії та ефективності замовникам 
слід звернути увагу на формування очікуваної вартості закупівлі, складання 
річного плану закупівель, критеріїв оцінки, встановлення технічних вимог та 
умов договору. 

Для формування обґрунтованої очікуваної вартості закупівлі замовники 
можуть попередньо вивчати ринок, здійснювати моніторинг комерційних 
пропозицій потенційних постачальників. Встановлення заниженої очікуваної 
вартості може призвести до відміни торгів. 

Оприлюднення річного плану закупівель замовниками заздалегідь до 
початку проведення процедури закупівлі може сприяти підвищенню рівня 
конкуренції серед учасників та результативності торгів. 

Замовникам при встановленні технічних вимог до предмета закупівлі, 
критеріїв оцінки та умов договору важливо усвідомлювати необхідність 
досягнення не просто номінальної формальної економії, а максимальної 
ефективності за найкращу отриману тендерну ціну. Відсутність зваженого 
підходу до формування технічних вимог може призвести до закупівлі менш 
якісного предмету закупівлі, що в результаті дасть низьку ефективність закупівлі, 
а в тривалішому періоді часу може й зумовити надмірне витрачання коштів 
внаслідок високих витрат на експлуатацію чи використання придбаного товару 
(роботи, послуги) за нібито низькою ціною. Замовникам необхідно 
усвідомлювати, що вимоги встановлені в тендерній документації та умовах 
договору мають відповідати потребам замовника. 

3. Відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель 

Принцип відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель тісно 
пов'язаний із принципом максимальної економії та ефективності. Для досягнення 
належного рівня дотримання цього принципу достатньо вчасно та ретельно 
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виконувати вимоги Закону щодо оприлюднення всього передбаченого ним 
масиву інформації про процес закупівлі, зокрема складання річного плану в кінці 
року для потреб на наступний рік, завчасне його опублікування, а також швидке 
та позитивне реагування на запити громадян, засобів масової інформації та 
громадських організацій. 

4. Недискримінація учасників 

Замовнику під час проведення процедури закупівлі, у тому числі під час 
визначення предмету закупівлі, розроблення та затвердження тендерної 
документації, необхідно дотримуватися принципів здійснення закупівель, не 
призводячи своїми діями до штучного та/або формального обмеження кола 
учасників для суб'єктивного визначення переможця торгів. 

5. Об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій 

Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною 
системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених 
замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного 
аукціону. У разі встановлення інших критеріїв оцінки, ніж ціна, такі 
обґрунтовано встановлені критерії мають надавати об'єктивну додаткову 
перевагу під час здійснення оцінки пропозиції. 

6. Запобігання корупційним діям і зловживанням 

Замовнику слід забезпечувати: 
- прозорість і доступність інформації про закупівлі, підзвітність, шляхом 

оприлюднення в електронному вигляді максимально можливої кількості 
документів, пов'язаних із закупівлями; 

- внутрішній контроль; 
- складання звітності; 
- відповідальність посадових осіб за порушення законодавства у цій сфері; 
- недопущення участі у торгах суб'єктів господарювання за вчинені ними 

корупційні та інші відповідні правопорушення згідно статті 17 Закону. 

Не слід також демонструвати поведінку (насамперед, під час переговорів у 
переговорній процедурі або на першому етапі конкурентного діалогу, а також під 
час комунікацій між замовниками і суб'єктами господарювання поза межами (до 
та/або після) процесу закупівель), яка може бути сприйнята суб'єктом 
господарювання у вигляді натяку на можливі корупційні дії з боку замовника. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Практичне завдання 1. Дайте відповіді на 
запитання. 
1.Яким документом підтвердити учаснику досвід 
бетонярів, арматурників? 

2.Яким документом підтвердити освіту бетоняра, 
арматурника? 

3.Якими документами підтвердити досвід інженерно-технічних працівників? 

 

Практичне завдання  2. Замовник оголосив закупівлю на надання послуг за 
процедурою відкритих торгів. Очікувана вартість закупівлі - 1 млн. грн. з ПДВ. З 
метою належного виконання постачальником своїх обов’язків у майбутньому, 
замовник передбачив у тендерній документації таку вимогу: «Учасник-

переможець не пізніше дати укладення договору про закупівлю, вносить 
забезпечення виконання такого договору. Розмір забезпечення – 200 тисяч грн., 
але не більше 5 % вартості договору». Чи правомірна вимога замовника? 

Варіанти відповіді: 
1. Так. Оскільки забезпечення виконання договору - єдиний інструмент 

боротьби з демпінгом цін. 
2. Ні. Розмір забезпечення виконання договору не можна розрахувати до 

аукціону. 
3. Ні. Максимальний розмір такого забезпечення не повинен перевищувати 

50 000 грн. 
Обґрунтуйте надану відповідь. 
 

 

 

 

 

 

 

Практичне завдання  3. У 2018 році було проведено закупівлю 
високотехнологічного обладнання. У вимогах до тендерної документації 
замовник торгів установив, що учасник повинен подати гарантійний лист від 
заводу-виробника про підтвердження співпраці з учасником тендера й готовність 
постачити зазначене обладнання в будь-який момент.  

На перший погляд, ніби нічого незвичного й складного для потенційного 
учасника. В чому ж все-таки дискримінаційність вимоги замовника? 
Обгрунтуйте відповідь.  

 

ВАЖЛИВО! Для того, щоб з’ясувати чи наявна 
дискримінація, слід відповісти на такі запитання: 

 чи є насправді відмінне ставлення (розрізнення); 
 чи є таке ставлення наслідком обмеження або 

позбавлення прав особи; 
 на підставі якої ознаки здійснювалось розрізнення; 
 чи має така ознака об’єктивне і розумне 

виправдання (обґрунтування)? 
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Практичне завдання  4. Перед вами узагальнений перелік причин, через які 
учасник тендеру може подати скаргу: 

 предмета закупівлі 
 кваліфікаційних критеріїв, інформації та документів, що підтверджують 

відповідність учасника 

 технічної пропозиції 
 забезпечення тендерної пропозиції 
 проєкту договору про закупівлю 

 загальних критеріїв 

 формальних помилок. 
Наведіть проклади до будь-яких з 5 причин на ваш вибір. 
 


