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ЯК ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Інтелектуальна власність (далі – ІВ) є багатовекторною 
категорією, яка динамізує науково-технічний розвиток країни, тим 
самим роблячи її привабливою для іноземних інвестицій та, як 
наслідок, підвищуючи економічний рівень країни. Це зумовлює 
підвищення попиту на об’єкти ІВ й у сфері публічних закупівель. У 
зв’язку з цим законодавством України визначена спеціальна 
процедура здійснення публічних закупівель об’єктів ІВ. 

Щодо високих технологій, то відповідно до класифікації ОЕСР [1] 
до високотехнологічних галузей віднесено аерокосмічну, в якій на 
сьогоднішній день відбувається інтелектуалізація праці та засобів 
виробництва, що дозволяє створювати нові якісні конкурентоздатні 
товари та послуги з високою долею доданої вартості. Однак 
проблемним аспектом залишається те, що значна частина високо 
потенційних розробок не реалізовано в кінцевий продукт або сервіс. 
Основною причиною цього слугує неспроможність переважної 
більшості науковців комерціалізувати результати своїх досліджень 
через незнання механізму комерціалізації – технологічного аудиту, 
оцінки вартості, охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, 
пошуку покупців та механізмів передавання розробок споживачам 
[2]. 

Інтелектуалізація праці в аерокосмічній галузі здатна дати 
поштовх розвитку нових технологій у зазначеній сфері, зокрема, 
завдяки участі в публічних закупівлях. Перш за все, варто 
зазначити, що порядок проведення публічних закупівель 
врегульовано Законом України «Про публічні закупівлі» 
від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон), який установлює правові та 
економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 
забезпечення потреб держави та територіальної громади. 

Згідно з п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону, публічна закупівля – це 
придбання замовником товарів, робіт і послуг у встановленому 
Законом порядку, а саме, шляхом застосування однієї з таких 
процедур: відкриті торги; конкурентний діалог; переговорна 
процедура закупівлі. Варто зазначити, що відкриті торги є основною 
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процедурою закупівлі. Під час проведення процедури відкритих 
торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені 
особи [3]. 

Крім того, законодавством не визначено чіткий перелік об’єктів 
та предметів, щодо яких має застосовуватись зазначена процедура 
закупівлі. Враховуючи викладене, можна стверджувати, що 
представники високотехнологічних галузей можуть бути учасниками 
відкритих торгів (тендерів). В цьому випадку на них поширюються 
норми, що регулюють зазначену процедуру закупівель, а саме – 
положенням Розділу ІІІ «Загальні умови здійснення закупівель» 
(ст.ст. 10-19) та Розділу ІV Закону «Процедура відкритих торгів» 
(ст.ст. 20-32) Закону. 

В той же час законодавцем визначено, що у разі закупівель, 
пов’язаних з захистом прав ІВ як виняток може застосовуватись 
переговорна процедура закупівлі. Ст. 35 Закону вказує, що 
переговорна процедура закупівлі – це процедура, що 
використовується замовником як виняток і відповідно до якої 
замовник укладає договір про закупівлю з учасником після 
проведення переговорів з одним або кількома учасниками [3]. 

Однак, особливістю застосування цієї процедури у сфері 
інтелектуальної власності є її поширення не на всі, а лише на 
окремі, законодавчо визначені, об’єкти ІВ. Зокрема, в п. 1 ч. 2 ст. 35 
Закону є пряма вказівка на те, що переговорна процедура 
переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як 
виняток у разі закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із 
захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору 
про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького 
конкурсу. Проведення архітектурного конкурсу передбачено у Законі 
України «Про архітектурну діяльність» а відповідний Порядок 
проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, затверджений 
постановою КМУ від 25 листопада 1999 р. № 2137. Натомість, 
проведення мистецького конкурсу наразі не врегульовано жодним 
нормативним актом [4, с. 106-107]. Але аналіз офіційних даних 
електронної системи закупівель «Prozorro» вказує, що порядок 
проведення мистецького конкурсу регулюється актом замовника-
ініціатора такого конкурсу [5]. 

Зазначене дозволяє зробити висновок, що відповідно до ст. 35 
Закону переговорна процедура закупівлі не поширюється на 
закупівлі, пов’язані з об’єктами ІВ високотехнологічних галузей. В 
той же час, законодавець передбачає застосування переговорної 
процедури з інших підстав, наприклад, відсутності конкуренції (у 
тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок 
чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 
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постачальником, за відсутності при цьому альтернативи; нагальної 
потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих 
економічних чи соціальних обставин, що унеможливлюють 
дотримання замовниками строків для проведення тендеру тощо. 
Крім того, також можливе застосування процедури відкритих торгів, 
що, на нашу думку, є більш популярним та доцільним у сфері 
високих технологій. 
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ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДП «АНТОНОВ» 

У наш динамічний час особливо затребувані передові новітні 
ідеї та технології. Саме з таким продуктом виступає на світовому 
ринку ДП «Антонов», що носить ім’я свого засновника – видатного 
авіаконструктора Олега Антонова. 


