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Нові виклики що впливають 
на ресурсно-економічний потенціал

Потенціал ресурсів
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Лісових

Водних

Наукових

Трудових

Збройна агресія

Наслідки COVID-19



ПОКАЗНИКИ ЕКСПОРТУ

Збільшився

експорт сировини:

-мінеральних продуктів 

на 465,5 млн дол. 

(на 9,6%), 

у тому числі руди, шлаків 

та золи 

на 830,5 млн дол.

(на 23,1%).



ПОКАЗНИКИ ІМПОРТУ
Імпорт у 2020 році готової продукції збільшився на 759,4 млн дол. (на 13,2%)

-молоко і молочні продукти; яйця, мед – на 138,9 млн дол. 

(на 82,0%);
-овочі, коренеплоди – на 50,1 млн дол. (на 23,6%);
-залишки і відходи харчової промисловості – на 46,5 млн 
дол. (на 20,1%);
-риба і ракоподібні, молюски – на 35,7 млн дол. (на 5,5%);
-продукція з м’яса, риби – на 33,2 млн дол. (на 26,1%);
-кава, чай, прянощі – на 28,9 млн дол. (на 13,0%);



Планові макроекономічні показники



Міжнародні угоди

Угода в рамках членства у СОТ

ОБЛАСТЬ ПОЛІПШЕННЯ
Приєднання до роботи дорадчої групи на
етапі підготовки Угоди з екологічних
товарів у рамках СОТ

Угода про асоціацію з ЄС

ОБЛАСТЬ ПОЛІПШЕННЯ
Стала підтримка реформ в рамках УА:
-децентралізації
-цифрової сфери
-сфери забезпечення здоров’я нації
-будівництва та ремонту доріг
-протидії зміні клімату і сприяння збереженню
озонового шару Землі
-сфери управління відходами і хімічними
речовинами



Європейський Зелений курс/European Green Deal в контексті СПЗ

Положення Указу 
Президента України 
«Про невідкладні 
заходи з проведення 
реформ та зміцнення 
держави»
№837/2019 
кореспондуються з 
рекомендаціями ЄК 

Рекомендації (п.10-26) IV спільного засідання Європейської та Української дорадчих груп 
(ДГ) у рамках глибокої та всеохоплюючої угоди про вільну торгівлю (DCFTA)



Національна економічна стратегія на період до 2030 року –
Нові політики, стратегії та плани дій



Покроковий підхід зо забезпечення економічного росту





Нові політики, стратегії та плани дій

Національний  план дій з охорони навколишнього природного 
середовища на період до 2025 року (НПД)

посилює потенціал впровадження зелених публічних закупівель (п.88-91),

зокрема в частині що стосується стимулювання:

 впровадження систем екологічного управління на підприємствах

одночасно з поліпшенням екологічних характеристик продукції (п.82-87)

 поводження з небезпечними хімічними речовинами (п.137-138, 140)

 упровадження систем екологічного управління, розвитку добровільної

екологічної сертифікації, маркування продукції, екологічного аудиту

(п.145-146).



Оновлене галузеве законодавство

Будівництво (промислове і громадське, 
дорожнє, трубопроводи, інфраструктурне), 

супутні роботи і послуги (проектування, 
ремонт і обслуговування)

ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо оптимізації дорожнього
будівництва та удосконалення законодавства у
сфері містобудівної діяльності»

ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України»

Проект ЗУ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо визначення
системи ціноутворення в будівництві
автомобільних доріг загального користування»

ЗУ «Про надання будівельної продукції на
ринку»

Енергозбереження 

ЗУ «Про внесення змін до деяких
законів України щодо врегулювання
окремих питань у сфері надання
житлово-комунальних послуг»

ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»

«Програма 70/30 Енергоефективність»



Оновлене галузеве законодавство

Стала лісопереробка

УП «Про деякі заходи щодо збереження
та відтворення лісів»

УП «Про деякі заходи щодо збереження
лісів та раціонального використання
лісових ресурсів»

ЗУ «Про особливості державного
регулювання діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності, пов'язаної 3
реалізацією та експортом лісоматеріалів»

Безпечність харчових продуктів, послуги 
харчування/кейтерингу

ЗУ «Про внесення зміни до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2020

рік»

Приватизація як реструктуризація 
системи управління державним майном.

ЗУ «Про Фонд державного майна України»

УП «Про невідкладні заходи щодо

забезпечення економічного зростання,

стимулювання розвитку регіонів та

запобігання корупції»



Оновлене галузеве законодавство

Управління відходами і небезпечними хімічними речовинами

Укази Президента України:

«Про невідкладні заходи щодо реформування та зміцнення держави»
«Про виклики та загрози національній безпеці України в екологічній сфері
та першочергові заходи щодо їх нейтралізації»
"Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки в Україні"

Проекти ЗУ:
"Про управління відходами" (законопроект 2207-1д)
"Про відходи електричного та електричного обладнання",
"Про батареї і акумулятори",
підзаконні акти



Нова редакція  Закону України «Про публічні закупівлі» № 922



Типи публічних закупівель та особливості їх застосування 





Методичні рекомендації, стандарти, регламенти
У сфері публічних закупівель

Закон України «Про загальну безпечність
нехарчової продукції»

Керівні документи Програми ООН з
навколишнього середовища (ЮНЕП),
Єврокомісії, настанови зі сталих закупівель
згідно ISO 20400 .

Екологічний сертифікат та маркування І типу, що
підтверджують відповідність предмета
закупівель вимогам таких критеріїв.

Енергоефективність

«Рекомендації щодо вимог з 

енергоефективності для закупівлі 

продукції державним органами» 

(проект GIZ)

Стала лісопереробка.

ПКМУ «Про затвердження Програми

діяльності КМУ»

Наказу державного підприємства

«Український науково-дослідний і

навчальний центр проблем

стандартизації, сертифікації та якості»

Будівництво (промислове і громадське, 
дорожнє, трубопроводи, інфраструктурне), 

супутні роботи і послуги (проектування, 
ремонт і обслуговування)

Методологія особливостей здійснення
закупівель у сфері дорожнього господарства
(Мінекономіки)



Методичні рекомендації, стандарти, регламенти
Безпечність харчових продуктів, послуги харчування/кейтерингу

Урядом запроваджено програму змін до закладів дитячого харчування відповідно дод
норм ЄС, прийнято:
•оновлений Санітарний регламент ;
•нові гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях,
розташованих у закладах загальної середньої освіти ;
•методологічні рекомендації щодо здійснення закупівель харчування у закладах освіти ;
•методологічні настанови для використання системи аналізу небезпечних факторів та
контролю у критичних точках (НАССР) ;
•постанову КМУ «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах
освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24 березня 2021 р.№305.
•затверджено Наказ Мінекономіки № 2208 від 30 жовтня 2020 року "Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері
організації харчування в закладах освіти (наказ від 30.10.2020 № 2208)"
Президент доручив Уряду розробити та у шестимісячний строк затвердити нормативи
вмісту в харчових продуктах та об'єктах навколишнього природного середовища
поліхлорованих дибензо-п-діоксинів, поліхлорованих дибензофуранів та методи їх
визначення.



Методичні рекомендації, стандарти, регламенти

Управління відходами і небезпечними хімічними речовинами

ПКМУ «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів»

ПКМУ «Технічний регламент обмеження використання свинцю у
лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах»

ПКМУ «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, на території України»

КОМЕНТАР На другому етапі впровадження системи сталого
управління відходами і небезпечними речовинами виникне
потреба у розробці і затвердженні низки технічних регламентів що
стосуються хімічної продукції та її маркування і пакування; засобів
захисту рослин і удобрювальних засобів згідно з європейськими
директивами та регламентами (REACH і CLP).



Стейкхолдери СПЗ 



Результати опитування №1 

Рівень задоволення ЕСЗ Prozorro:

замовники (49,1% задоволені і 32,7% цілком задоволені)

постачальники (29,3% задоволені та 195,5% цілком задоволені).

КОМЕНТАР Всі опитувані одноголосно зазначають помітні зміни в

системі СПЗ. Однак, зазначають, що часті адміністративно-

структурні зміни в країні не сприяють збереженню інституційної

спадковості, а децентралізаційна реформа вимагає посилення

рівня професійної підготовки на місцях.



Проблеми замовників 



Проблеми постачальників



Інструменти, що можуть сприяти участі постачальників у торгах



Критерії, які використовуються при формуванні 
вимог до предмету закупівлі



Вимоги щодо сертифікації до предмету закупівель



Критерії, застосовані при формуванні вимог до предмету закупівлі



Найбільш ефективні інструменти, що можуть сприяти підвищенню 
рівня застосування багатокритеріального підходу під час проведення 
публічних закупівель



Інструменти, що можуть сприяти підвищенню рівня 
застосування багатокритеріального підходу



Висновки щодо пріоритетних галузей

«Нова Енергетична стратегія України до 2035 року: безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність» - це перехід від

до енергоефективності й використанню енергії із 
відновлюваних та альтернативних джерел

застарілої моделі (великі виробники, викопне паливо, 
неефективні мережі, недосконала конкуренція на 
ринках природного газу, електроенергії, вугілля)



Висновки щодо пріоритетних галузей
Агропромисловий комплекс і харчова безпека

Стале управління об’єктами  державної 
власності (включно із курортно-

рекреаційною  сферою і туризмом) 

Транспортна інфраструктура

Будівництво і житлово-комунальний 
комплекс 

Машинобудівний комплекс
Переробна 

промисловість



Висновки щодо пріоритетних галузевих напрямів

Виробництво, зберігання 
харчових продуктів

Житлове, соціальне і промислове 
будівництво

Створення об’єктів поводження з 
відходами

Енергозбереження і зменшення 
емісій кліматичної техніки

Збільшення частки новітніх та 
ресурсоефективних чистих технологій 
у виробництві

Виробництво нових видів більш 
екологічно дружнього електронно-
електричного обладнання і 
устаткування, машин і устаткування,  
автотранспортних та інших 
транспортних засобів

Будівництво, реконструкція і технічне 
переоснащення у сфері транспортної 
інфраструктури

Будівництво курортно-рекреаційних 
об’єктів та об’єктів туристичної 
інфраструктури.

Стале управління об’єктами державної 
власності. Проведення аукціонів на 
продаж майна за сталими вимогами до 
збереження довкілля

Створення сталої системи поводження 
з відходами і хімічними речовинами

Стале лісоспоживання

Цифровізація економіки і державних 
послуг



Висновки щодо категорій товарів, робіт, послуг актуальних 
відповідно до державних галузевих пріоритетів

•Продукти харчування

•Послуги з організації харчування/
кейтерингу

•Будівництво/реконструкція/ремонт/
обслуговування будівель і
будівельні роботи;

•Будівництво, реконструкція і
технічне переоснащення у сфері
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення;

•проектувальні роботі і нагляд за
виконанням будівельних робіт;

•Оздоблювальні роботи, фарбування
та скління, водопровідні та
санітарно-технічні роботи;

•Взуття і професійний одяг;

•Озеленення територій та утримання
зелених насаджень

•Послуги поводження з побутовими
відходами

•Розробка, впровадження і
обслуговування програмних
продуктів; навчання користувачів

•Машини для обробки даних
(апаратна частина);

•Комп’ютерне обладнання;

•Легкові автомобілі (в т.ч.електро);

•Обслуговування транспорту;

•Будівництво трубопроводів, ліній
зв’язку та електропередач, шосе,
доріг, аеродромів і залізничних
доріг; вирівнювання поверхонь;

•Магістралі, трубопроводи, труби,
обсадні труби, тюбінги та супутні
вироби;

•Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі;

•Ремонт і обслуговування доріг;

•Проектувальні роботи і нагляд за
виконанням



Висновки щодо категорій товарів, робіт, послуг актуальних 
відповідно до державних галузевих пріоритетів

•Будівництво/реконструкція/обслуго
вування будівель і об’єктів
інфраструктури

•Ландшафтний дизайн

•Матеріали оздоблення і меблі

•Проектувальні роботи з
урахуванням вимог сталого туризму і
нагляд

•Послуги проведення аукціонів

•Поводження з небезпечними
відходами, хімічними речовинами та
обладнанням і тарою, що їх містить;

•Біоцидні продукти; дезінфекційні та
антисептичні засоби;

•Обладнання, що містить
поліхлоровані дифеніли;

•Стійки органічні забруднювачі;

•Електричне і кліматичне
обладнання;

•батареї і акумулятори;

•Пластмасові вироби;

•Поводження з промисловими,
медичними, небезпечними
відходами;

•Вторинна сировина і
відновлювальні матеріали;

•Шкільні меблі;

•Деревина та будівельні матеріали;

•Офісне устаткування та приладдя
різне;

•Товари з вмістом деревини;



Галузь Напрямки Категорії товарів, робіт, послуг актуальні відповідно до державних галузевих пріоритетів

Агропромисловий комплекс Виробництво, зберігання харчових продуктів Продукти харчування
Послуги з організації харчування/ кейтерингу

Будівництво і житлово-

комунальний комплекс

Житлове, соціальне і промислове будівництво Будівництво/реконструкція/ремонт/обслуговування будівель і будівельні роботи;
будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення;
проектувальні роботі і нагляд за виконанням будівельних робіт;
Оздоблювальні роботи, фарбування та скління, водопровідні та санітарно-технічні роботи;
Взуття і професійний одяг;
Озеленення територій та утримання зелених насаджень

Створення об’єктів поводження з відходами Послуги поводження з побутовими відходами

Енергозбереження і зменшення емісій кліматичної техніки Електричні побутові прилади
Ремонт; і технічне обслуговування техніки

Машинобудівний комплекс Цифровізація економіки і державних послуг Розробка, впровадження і обслуговування програмних продуктів; навчання користувачів
Машини для обробки даних (апаратна частина);
Комп’ютерне обладнання;

Збільшення частки новітніх та ресурсоефективних чистих технологій у

виробництві

Виробництво нових видів більш екологічно дружніх електронно-електричного

обладнання і устаткування, машин і устаткування, автотранспортних та інших

транспортних засобів

Транспортна інфраструктура Будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної

інфраструктури

Легкові автомобілі (в т.ч.електро);
Обслуговування транспорту;
Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання
поверхонь;
Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби;
Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі;
Ремонт і обслуговування доріг;
Проектувальні роботи і нагляд за виконанням

Стале управління об’єктами

державної власності (включно

із курортно-рекреаційною

сферою і туризмом)

Будівництво курортно-рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної

інфраструктури.

Будівництво/реконструкція/обслуговування будівель і об’єктів інфраструктури
Ландшафтний дизайн
Матеріли оздоблення і меблі
Проектувальні роботи з урахуванням вимог сталого туризму і нагляд
Послуги проведення аукціонів

Стале управління об’єктами державної власності. Проведення аукціонів на

продаж майна за сталими вимогами до збереження довкілля

Переробна промисловість Створення сталої системи поводження з відходами і хімічними речовинами Поводження з небезпечними відходами, хімічними речовинами та обладнанням і тарою, що їх містить;
біоцидні продукти; дезінфекційні та антисептичні засоби;
стійки органічні забруднювачі;
обладнання, що містить поліхлоровані дифеніли;
електричне і кліматичне обладнання;
батареї і акумулятори;

пластмасові вироби;

Створення об’єктів поводження з відходами (промисловими, медичними

(включно із медичним та військовим текстилем), пластиковими та відходами, які

утворилися в результаті добування та перероблення корисних копалин і

виробництва електричної та теплової енергії)

Поводження з промисловими, медичними, небезпечними відходами;
Вторинна сировина і відновлювальні матеріали;

Стале лісоспоживання Шкільні меблі;
Деревина та будівельні матеріали;
Офісне устаткування та приладдя різне;
Товари з вмістом деревини;

Пріоритетні галузі та їх напрямки, пов’язані з ними товари, роботи, послуги 



Дякую за увагу!
etkach14@gmail.com
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