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Стаття присвячена питанням реалізації цілей із просування поваги та захисту прав людини 
у публічних закупівлях, які часто у науковій літературі розглядають як «горизонтальні» цілі, що 
є додатковими до функціональної мети закупівель. У роботі досліджується досвід ЄС, де, відповідно 
до Директив у сфері закупівель 2014 р., створено більш сприятливі умови країнам-членам ЄС для 
стратегічного використання публічних закупівель, у межах яких можуть бути вирішенні питання, 
наприклад, працевлаштування осіб, які тривалий час є безробітними. При цьому окрема увага приді-
ляється обмежувальному підходу у правовому регулюванні реалізації «горизонтальних» цілей з про-
сування поваги та захисту прав людини у публічних закупівлях, що полягає в обов’язковому забезпе-
ченні пов’язаності таких вимог з предметом закупівлі, що значно обмежує можливості застосування 
загальних вимог до учасників, зокрема реалізації політики корпоративної соціальної відповідальності. 
Доводиться, що не всі вимоги із просування поваги та захисту прав людини є додатковими до функці-
ональної мети закупівель. Зокрема, вимоги із забезпечення відповідності законодавству у сфері охоро-
ни прав людини, як внутрішні вимоги до закупівельного процесу, спрямовані на дотримання конкурен-
ції і створення рівних умов для участі у закупівлі, а також передбачають закріплення негативного 
зобов’язання у вигляді утримання від вчинення певних дій і не тягнуть додаткових зобов’язань як 
таких. Посилення таких вимог спрямоване саме на забезпечення рівних умов, щоб суб’єкти господа-
рювання змагалися за критеріями якості та іншими перевагами товарів. У цьому контексті наголо-
шується на важливій ролі вимог із просування поваги та захисту прав людини у ланцюгах поставок, 
особливо в умовах лібералізації міжнародної торгівлі. Акцентується увага на доцільності забезпечен-
ня дотримання мінімальних вимог, передбачених відповідними Конвенціями Міжнародної організації 
праці, саме у ланцюгу поставок, коли договір про закупівлю виконується за кордоном.
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Постановка проблеми. Правове регулю-
вання відносин у сфері публічних закупівель 
спрямоване на забезпечення досягнення най-
кращого результату (ефективності викорис-
тання державних коштів), в основі якого тра-
диційно знаходились закупівлі товарів, робіт 
та послуг найвищої якості за найменшу ціну. 
Однак все частіше до публічних закупівель 
інтегруються аспекти, які, на перший погляд, 
не є притаманним закупівельному процесу, 
серед яких містяться вимоги щодо просу-
вання поваги та захисту прав людини у сфері 
бізнесу. Наприклад, у Великобританії діє 
Акт про сучасне рабство [1]. Вчинення учас-
ником правопорушень, визначених у даному 
Акті, становить обов’язкову підставу для 
відмови в участі у процедурі закупівлі [2]. 

У Південно-Африканській Республіці 
публічні закупівлі активно використову-
ються для вирішення проблем дискриміна-
ції як наслідків режиму апартеїду [3]. З цією 
метою у Законі про розширення економіч-
них можливостей для корінного африкан-
ського населення передбачено заохочення 
та необхідність преференційних публічних 
закупівель. У США на федеральному рівні 
активно проводиться політика з підтримки 
малого бізнесу під час здійснення публічних 
закупівель, зокрема суб’єктів господарю-
вання, які належать жінкам та ветеранам-
інвалідам збройних сил США [3]. Директива 
Європейського Союзу (далі – ЄС) 2014/24/
ЄС про публічні закупівлі містить поло-
ження про резервацію права брати участь 
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у процедурах публічних закупівель для 
спеціальних суб’єктів господарювання, які 
наймають людей з обмеженими можливос-
тями, та суб’єктів господарювання, голов-
ною метою яких є соціальна і професійна 
інтеграція інвалідів та малозабезпечених 
осіб, або вони можуть забезпечувати вико-
нання договорів про закупівлю у контексті 
захищених програм зайнятості за умови, що 
принаймні 30 % працівників цих суб’єктів 
господарювання або програм становлять 
люди з обмеженими можливостями або пра-
цівники з малозабезпечених верств насе-
лення [6]. Для системи публічних закупівель 
України такий підхід не є новим. Напри-
клад, п. 6 Положення про закупівлі товарів, 
робіт і послу за державні кошти, затвер-
дженого Постановою Кабінету Міністрів 
України № 921 від 17.10.2008 р. (втратила 
чинність), було передбачено надання пере-
ваги тендерній пропозиції, поданій підпри-
ємствами громадських організацій інвалідів, 
де кількість інвалідів становила не менше 
50 % середньооблікової чисельності штатних 
працівників облікового складу за рік, шля-
хом застосування преференційної поправки. 
Водночас у контексті адаптації вітчизняного 
законодавства до вимог ЄС та участі України 
в Угоді Світової організації торгівлі (далі – 
СОТ) про державні закупівлі вимоги щодо 
просування поваги та захисту прав людини 
набувають нового значення, а саме як: засіб 
державного регулювання для реалізації наці-
ональних цілей за відповідними напрямами 
державної політики; засіб захисту ринків 
публічних закупівель від недобросовісної 
конкуренції, так званого соціального дем-
пінгу, але у деяких випадках – і як засібу для 
протекціонізму. Крім того, у межах вико-
нання зобов’язань відповідно до Угоди про 
асоціацію з ЄС в Україні було прийнято 
нову редакцію ЗУ «Про публічні закупівлі», 
яка значним чином може вплинути на більш 
стратегічне використання закупівель, у тому 
числі для просування поваги та захисту прав 
людини у сфері бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У зарубіжній науковій літературі питанням 
просування поваги та захисту прав людини 
у публічних закупівлях присвячено зна-
чну кількість наукових праць [6, с. 69-79; 
7, с. 41-71; 8, с. 257-267; 9]. Однак в Україні 
дане питання залишається малодослідже-
ним, що можна пояснити домінуючим наразі 
так званим економічним підходом до публіч-
них закупівель [10], коли держава має діяти 
на шталт приватного покупця, утримуючись 
від реалізації додаткових цілей держаної 
політики, і коли в основу найкращого резуль-
тату покладено критерій найнижчої ціни.

Мета статті полягає у дослідженні та вста-
новленні взаємозв’язку публічних заку-
півель і прав людини. З цією метою буде 
проведено аналіз зарубіжної практики, 
насамперед ЄС. Дане дослідження не має 
на меті виявлення та вирішення проблем 
сумісності таких соціальних вимог з між-
народними угодами та зобов’язаннями 
у сфері публічних закупівель, які спря-
мовані на лібералізацію ринків закупі-
вель, а має більш обмежену мету, зокрема, 
надати огляд практик захисту та просу-
вання поваги до прав людини у публічних 
закупівлях і сучасних тенденцій у право-
вому регулюванні.

Виклад основного матеріалу. Роль 
публічних закупівель як драйверу для просу-
вання поваги та захисту прав людини та ста-
лого споживання визначена у 12-ій Цілі ста-
лого розвитку (Забезпечення переходу до 
раціональних моделей споживання і виробни-
цтва), одним із завдань якої виступає спри-
яння забезпеченню сталої практики публіч-
них закупівель відповідно до національних 
стратегій і пріоритетів. Це передбачає мож-
ливості для держав не тільки закуповувати 
найдешевші товари, роботи та послуги, але 
й надавати перевагу тендерним пропозиціям 
учасників, які відповідають трьом стовпам 
сталого розвитку: екологічному, економіч-
ному та соціальному. Наприклад, замовник 
може віддати перевагу учаснику, який має 
ефективну систему боротьби з примусовою 
працею або торгівлею людьми, що відпо-
відає також і завданню 8.7. Цілі 8 (Вжити 
термінових та ефективних заходів для того, 
щоб викорінити примусову працю, покінчити 
із сучасним рабством і торгівлею людьми 
та забезпечити заборону й ліквідацію най-
гірших форм дитячої праці, включаючи вербу-
вання та використання дітей-солдатів, а до 
2025 р. покінчити з дитячою працею у всіх 
її формах). Донедавна сталі публічні заку-
півлі переважно концентрувались на питан-
нях захисту навколишнього середовища за 
допомогою «зелених» публічних закупівель. 
Однак нині відбувається процес досягнення 
рівнозначності трьох стовпів сталого розви-
тку на всіх етапах закупівельного процесу, де 
соціальний елемент відображає також просу-
вання та захист прав людини [9, с. 26].

Міжнародна організація зі стандартизації 
розробила керівництво щодо запровадження 
сталих закупівель ISO 20400. У даному 
документі сталі закупівлі визначаються як 
закупівлі необхідних товарів, робіт і послуг 
таким чином, щоб це давало користь не лише 
організації, яка закуповує, але і суспільству 
в цілому, при цьому мінімізуючи вплив на 
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навколишнє середовище. Це досягається 
шляхом забезпечення гідних умов праці осіб, 
які працюють у постачальника; закупівлею 
«сталих» товарів, у випадках, де це можливо, 
і вирішенням соціально-економічних питань, 
таких як бідність і нерівність. Одним із прин-
ципів сталих закупівель визначено повагу до 
прав людини та етичну поведінку [11, с. 2].

Типовий закон Комісії Організації 
Об’єднаних націй з права міжнародної тор-
гівлі (ЮНСІТРАЛ) щодо закупівель това-
рів (робіт) та послуг 2011 р., зокрема Керів-
ництво з його прийняття [12], на відміну 
від попереднього закону 1994 р., розглядає 
поняття «сталих» публічних закупівель. При 
цьому права людини, дитяча праця, приму-
сова праця чітко визначені як фактори соці-
ального складника сталих публічних закупі-
вель [12, с. 5].

Взаємозв’язок між публічними заку-
півлями та правами людини посилюється 
завдяки чіткому посиланню на публічні заку-
півлі у Керівних принципах ООН у сфері біз-
несу та прав людини, згідно з якими держави 
мають заохочувати дотримання прав людини 
підприємствами, з якими вони здійснюють 
комерційні операції [13].

Директиви ЄС у сфері закупівель прямо 
не згадують права людини, посилаючись 
лише на поняття «соціальні питання або 
аспекти», визначення яких також не нада-
ється. Втім, у публікації Європейської комі-
сії щодо соціально відповідальних публічних 
закупівель [14] захист та просування поваги 
до прав людини розглядаються як приклад 
соціальних питань, що можуть бути вирішені 
у публічних закупівлях. Крім того, до таких 
соціальних аспектів закупівель віднесено 
також і гідні умови праці, соціальну інклю-
зію, трудові та соціальні права, а також етичні 
аспекти торгівлі. У новій редакції ЗУ «Про 
публічні закупівлі» від 19.04.2020 р. серед 
критеріїв оцінки пропозиції з’являється нове 
поняття «заходи соціального захисту», що 
можна пов’язати з правами людини у публіч-
них закупівлях. Крім того, серед критеріїв 
оцінки визначено і підготовку управлін-
ських, наукових і виробничих кадрів, що 
можна пов’язати з правами на працю.

Важливо встановити взаємозв’язок між 
публічними закупівлями і правами людини. 
Як правило, просування та захист прав 
людини у публічних закупівлях розгляда-
ють як «горизонтальну» ціль [7; 15], тобто 
додаткову до основної функціональної цілі 
закупівлі, яка полягає у придбанні товарів, 
робіт та послуг, необхідних безпосередньо 
для виконання замовником своїх функцій. 
У Директивах ЄС у сфері публічних закупі-
вель 2014 р. простежується значне посилення 

у напрямі більш стратегічного використання 
публічних закупівель, що дозволяє замовни-
кам інтегрувати соціальні та «зелені» крите-
рії до різних етапів закупівельного процесу 
і досягати своїх внутрішніх цілей за різними 
напрямами політики. Дані Директиви зна-
чною мірою враховують практику Суду ЄС 
щодо можливостей реалізації «горизонталь-
них» цілей у закупівлях, наприклад боротьби 
з безробіттям [16].

Нині відповідно до Директиви 2014/24/
ЄС замовник має право встановлювати 
вимоги до процесів виробництва товарів, 
робіт і послуг, які планується придбати. 
Відповідно до п. 99 Преамбули Директиви 
2014/24/ЄС заходи, спрямовані на захист 
здоров’я працівників, залучених до процесів 
виробництва предмета закупівлі, сприяння 
соціальній інтеграції представників враз-
ливих груп населення серед осіб, які мають 
виконувати договір про закупівлю, або спеці-
альне навчання навичкам, які необхідні для 
реалізації договору, можуть виступати кри-
теріями оцінки тендерних пропозицій або 
умовами виконання договору про закупівлю. 
Так, замовник може прийняти рішення 
укласти договір про закупівлю із суб’єктом 
господарювання, який планує найняти най-
більшу серед інших учасників кількість 
людей, які є тривалий час безробітними, 
з метою виробництва предмета закупівлі. Він 
також може враховувати конкретні умови 
праці для відповідних працівників. Однак 
важливо вказати, що такі вимоги можуть сто-
суватись лише тих працівників, які будуть 
безпосередньо брати участь у процесах 
виробництва, постачання та надання товарів, 
робіт та послуг, що виступають предметом 
договору про закупівлю [17]. Враховуючи 
основну мету правового регулювання від-
носин у сфері публічних закупівель в межах 
ЄС, а саме забезпечення функціонування 
внутрішнього ринку, складником якого 
виступає взаємне відкриття ринків публіч-
них закупівель країн-членів ЄС, підхід до 
реалізації «горизонтальних» цілей, у тому 
числі просування поваги до прав людини, 
є обмежувальним з метою недопущення дис-
кримінації між учасниками. Це забезпечу-
ється шляхом встановлення правила щодо 
пов’язаності вимог з предметом закупівлі на 
всіх етапах закупівельного процесу. Тобто 
замовники можуть брати до уваги лише ті 
соціальні питання, які стосуються товарів, 
робіт та послуг, що виступають предметом 
договору про закупівлю, і не можуть засто-
совувати загальні вимоги безвідносно таких 
товарів, робіт і послуг, зокрема і вимоги щодо 
запровадження учасником закупівлі полі-
тики корпоративної соціальної відповідаль-
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ності, про що зазначено у п. 97 Преамбули 
Директиви 2014/24/ЄС про публічні заку-
півлі і що деякі автори вважають проблемним 
питанням, враховуючи політику ЄС у даній 
сфері [18]. Така вимога була запроваджена 
у рішеннях Суду ЄС, який дозволив реаліза-
цію «горизонтальних» цілей за відповідними 
напрямами державної політики лише відпо-
відно до принципів недискримінації, прозо-
рості та пропорційності, які лежать в основі 
ідеології функціонування внутрішнього 
ринку ЄС [19]. У контексті захисту прав 
людини у ланцюгах поставок деякі автори 
зазначають, що таке обмеження є проблема-
тичним, оскільки виробництво товарів від-
бувається часто на великих підприємствах, 
що виконують роботу для багатьох брендів. 
Досить проблематично забезпечити, щоб 
умови, які висуваються до працівників, сто-
сувались тільки тих, хто безпосередньо залу-
чені до виробництва предмета договору про 
закупівлю [7, с. 62].

У межах виконання зобов’язань відпо-
відно до Угоди про асоціацію з ЄС процеси 
інтеграції вимог щодо просування та захисту 
прав людини не оминули й Україну. Редакція 
ЗУ «Про публічні закупівлі» від 19.04.2020 р. 
передбачає нову підставу, на основі якої 
змовник приймає рішення про відмову учас-
нику в участі у процедурі закупівлі та від-
хиляє тендерну пропозицію, – притягнення 
згідно із законом службової (посадової) 
особи учасника процедури закупівлі, яку 
уповноважено представляти його інтереси 
під час проведення процедури закупівлі, 
фізичної особи, яка є учасником, до відпо-
відальності за вчинення правопорушення, 
пов’язаного з використанням дитячої праці 
чи будь-якими формами торгівлі людьми. 
Така підстава є новою і для ЄС, адже була 
запроваджена Директивами ЄС у 2014 р. 
і має чіткий зв’язок із соціально-відповідаль-
ними публічними закупівлями [20, с. 297]. 
Взагалі, запровадження у новій редакції 
ЗУ «Про публічні закупівлі» положень, що 
стосуються соціально відповідальних заку-
півель, врівноважує три стовпи, які лежать 
в основі сталого розвитку. Адже до цього 
публічні закупівлі в Україні розглядалися 
крізь призму лише захисту навколишнього 
середовища та економічного зростання.

Втім, виникає питання: просування 
поваги прав людини, враховуючи взагалі 
обов’язок держави захищати права людини, 
чи завжди становить саме додаткову «гори-
зонтальну» ціль до функціональної мети 
публічних закупівель? Відповідь полягає 
у тому, що нині захист та просування прав 
людини набуває характеру невід’ємного 
складника чесної конкуренції у закупівлях, 

особливо у ланцюгах поставок, коли йдеться 
про міжнародні ринки публічних закупівель.

Просування та захист прав людини 
у публічних закупівлях не виступають додат-
ковою «горизонтальною» ціллю, якщо такі 
вимоги пов’язані із забезпеченням відповід-
ності законодавству у сфері охорони прав 
людини, адже вони здебільшого спрямо-
вані на забезпечення рівних умов для участі 
у закупівлях і вже стають внутрішніми по 
відношенню до закупівельного процесу. 
Вони, як правило, передбачають закріплення 
негативного зобов’язання у вигляді утри-
мання від вчинення певних дій і не тягнуть 
додаткових зобов’язань як таких. Особливо 
яскраво це проявляється у положеннях 
щодо аномально низької тендерної пропо-
зиції. Так, відповідно до ст. 69 Директиви 
2014/24/ЄС про публічні закупівлі замов-
ники можуть вимагати від суб’єктів гос-
подарювання пояснення ціни або витрат, 
запропонованих у конкурсній пропозиції, 
якщо вони здаються надмірно низькими по 
відношенню до робіт, матеріалів або послуг. 
Замовник зобов’язаний відхилити пропози-
цію, якщо виявиться, що ціна є низькою вна-
слідок недотримання учасником відповідних 
зобов’язань у сфері охорони навколишнього 
середовища, соціального захисту та трудових 
прав згідно із законодавством ЄС, національ-
ним законодавством, колективними догово-
рами та положеннями міжнародних доку-
ментів, визначених у відповідному Додатку 
до Директиви, наприклад Конвенції Міжна-
родної організації праці (далі – МОП) про 
примусову чи обов’язкову працю № 29, Кон-
венції МОП про мінімальний вік для при-
йому на роботу № 138; Конвенції МОП про 
заборону та негайні заходи щодо ліквідації 
найгірших форм дитячої праці № 182.

Нова редакція ЗУ «Про публічні заку-
півлі» від 19.04.2020 р. також запровадила 
механізм визначення аномально низької ціни 
тендерної пропозиції, що є новим поняттям 
для законодавства України про публічні 
закупівлі. Аномально низька ціни тендерної 
пропозиції визначається як ціна найбільш 
економічно вигідної пропозиції за резуль-
татами аукціону, яка є меншою на 40 або 
більше відсотків від середньоарифметичного 
значення ціни тендерних пропозицій інших 
учасників на початковому етапі аукціону, 
та/або є меншою на 30 або більше відсотків 
від наступної ціни тендерної пропозиції за 
результатами проведеного електронного аук-
ціону. Учасник з такою аномально низькою 
ціною повинен надати обґрунтування щодо 
цін або вартості відповідних товарів, робіт чи 
послуг пропозиції. Таке обґрунтування може 
містити інформацію про досягнення економії 
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завдяки застосованому технологічному про-
цесу виробництва товарів, порядку надання 
послуг чи технології будівництва; сприят-
ливі умови, за яких учасник може поставити 
товари, надати послуги чи виконати роботи, 
зокрема спеціальну цінову пропозицію 
(знижку) учасника; отримання учасником 
державної допомоги згідно із законодав-
ством. При цьому ЗУ «Про публічні заку-
півлі» не вирішує питання щодо досягнення 
аномально низької ціни тендерної пропозиції 
внаслідок недотримання вимог законодав-
ства у сфері соціального захисту та трудових 
прав, що потребує внесення відповідних змін. 
Адже держава, яка експортує, може отри-
мати нечесну перевагу, наприклад, застосо-
вуючи тяжкі умови праці. Чесні учасники 
втрачають інтерес та мотивацію брати участь 
у таких закупівлях. Тобто підстава для від-
хилення аномально низької ціни тендерної 
пропозиції внаслідок недотримання учасни-
ком відповідних зобов’язань у сфері соціаль-
ного захисту та трудових прав є важливим 
складником добросовісної конкуренції. У ЄС 
прямо зазначається, що ці нові положення 
спрямовані на боротьбу саме із соціальним 
демпінгом [17].

Важливо наголосити на роз’ясненні 
Європейської комісії 2019 р. щодо участі 
постачальників та товарів із третіх країн 
на ринку публічних закупівель ЄС, згідно 
з яким стратегічні закупівлі не лише забез-
печують більш відповідальне та стратегічне 
використання державних коштів, підтримку 
інвестицій, але і допомагають встановити 
рівні та чесні умови, забезпечуючи те, що всі 
учасники мають слідувати однаковим стан-
дартам, незалежно від їх походження [21]. 
Це може виступати додатковим підтвер-
дженням того, що такі внутрішні вимоги 
є невід’ємним складником конкуренції 
у публічних закупівлях.

У цьому аспекті важливу роль відіграє 
дотримання прав людини саме у ланцюгах 
поставок. Відповідно до даних МОП, у 2016 р. 
24,9 млн людей були жертвами примусової 
праці. З них 16 млн експлуатувались у приват-
ному секторі економіки. Незаконні прибутки, 
отримані внаслідок використання такої праці, 
становлять 150 млрд. дол. США на рік, більша 
частина яких припадає на ланцюг поставок 
[22]. Даній проблемі нині приділяється зна-
чна увага [23, с. 351-366; 24], особливо у кон-
тексті розвитку міжнародної торгівлі і систе-
матичного розширення членства Угоди СОТ 
про державні закупівлі, учасницею якої Укра-
їна виступає з травня 2016 р.

У ЄС з прийняттям Директив у сфері 
закупівель 2014 р. було зроблено декілька 
важливих кроків та підготовлено основу для 

подальшого вирішення проблем дотримання 
мінімальних вимог у сфері охорони навко-
лишнього середовища, соціального захисту 
та трудових прав у ланцюгах поставок. Так, 
у Директиві 2014/24/ЄС у п. 105 Преамбули 
чітко зазначено важливість дотримання суб-
підрядниками відповідних вимог у сфері 
охорони навколишнього середовища, соці-
ального захисту та трудових прав, визначе-
них національним законодавством, норма-
тивно-правовими актами ЄС, колективними 
угодами, міжнародними документами, наве-
деними у додатку до Директиви, зокрема 
Конвенціями МОП. Тобто замовники мають 
забезпечити відповідність вимогам, які є чин-
ними у місці, де виконуються роботи або 
надаються послуги. Будь-якому учаснику, 
який не виконує відповідні зобов’язання, має 
бути відмовлено в участі у закупівлі.

Визначений у Директиві 2014/24/ЄС 
перелік Конвенцій МОП може сприяти 
дотриманню мінімальних вимог у сфері прав 
людини саме у міжнародних ланцюгах поста-
вок – це: 1) Конвенція про примусову чи 
обов’язкову працю № 29; 2) Конвенція про 
свободу асоціації та захист права на органі-
зацію №87; 3) Конвенція про застосування 
принципів права на організацію і на ведення 
колективних переговорів № 98; 4) Конвенція 
про рівне винагородження чоловіків і жінок 
за працю рівної цінності № 100; 5) Конвен-
ція про скасування примусової праці № 105;  
6) Конвенція про дискримінацію в галузі 
праці та занять № 111; 7) Конвенція про міні-
мальний вік для прийому на роботу № 138; 
8) Конвенція про заборону та негайні заходи 
щодо ліквідації найгірших форм дитячої 
праці № 182. При цьому деякі автори зазна-
чають, що цей перелік Конвенцій охоплює 
лише окремі права людини і залишає поза 
увагою ті права, які мають вагоме значення 
саме у ланцюгах поставок [7, с. 63]. Втім, 
країни-члени ЄС активно запроваджу-
ють вимоги щодо дотримання відповідних 
Конвенцій МОП у публічних закупівлях. 
Наприклад, у Законі про публічні заку-
півлі Королівства Швеція передбачено, що 
замовник має право вимагати від субпідряд-
ника, який залучений до виконання робіт 
та надання послуг відповідно до договору 
про закупівлю, дотримуватись мінімальних 
соціальних стандартів: «У разі необхідності, 
якщо договір про закупівлю виконується за 
умов, коли право Швеції не застосовується, 
замовник може встановлювати вимоги, щоб 
учасник виконував договір відповідно до 
основних конвенцій Міжнародної організа-
ції праці» [25]. На важливості дотримання 
відповідних мінімальних вимог у сфері прав 
людини відповідно до Конвенцій МОП, 
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якщо договір про закупівлю виконується за 
кордоном, наголошує і законодавство Швей-
царської конфедерації [26, с. 73-78; 27].

Досить жорстких правил щодо дотри-
мання та просування прав людини у публіч-
них закупівлях дотримується Королівство 
Данія [28, с. 333-345], у тому числі у ланцю-
гах поставок. Враховуючи право замовника, 
передбачене ст. 70 Директиви 2014/24/ЄС, 
щодо застосування спеціальних умов дого-
вору про закупівлю, до яких можуть нале-
жати соціальні аспекти та питання щодо пра-
цевлаштування, значна кількість замовників 
передбачають цілі розділи у договорах, при-
свячених сталим закупівлям, у яких істотна 
частина відведена положенням щодо захисту 
та просуванню прав людини. Переважно такі 
положення ґрунтуються на Десяти Прин-
ципах Глобального Договору ООН [29], 
Керівних принципах ООН у сфері бізнесу 
і прав людини та Конвенціях МОП. Як при-
клад таких розділів у договорах наводяться 
такі вимоги: 1) права людини (учасник 
зобов’язується під час виконання договору 
поважати права людини згідно з принципами 
1 та 2 Глобального договору ООН та поло-
женнями Конвенцій МОП № 100 щодо рів-
ного винагородження праці чоловіків і жінок 
та Конвенції № 111 про дискримінацію 
в галузі праці); 2) трудові права, включаючи 
вимоги щодо мінімальної заробітної плати 
(учасник зобов’язується поважати основні 
трудові права працівника, щоб товари та їх 
частини вироблялись у безпечних умовах, 
у тому числі відповідно до положень Конвен-
ції МОП № 155 «Про безпеку й гігієну праці 
та виробниче середовище») [28, с. 337]. При 
цьому зазначається, що на практиці часто 
виникають проблемні питання, пов’язанні 
із забезпеченням виконання таких вимог 
та встановленням відповідальності за їх 
порушення, враховуючи, що, наприклад, 
Глобальний договір ООН є за своєю приро-
дою добровільним механізмом, що викорис-
товує досить загальні положення. Крім того, 
як вже було зазначено вище, зобов’язання 
щодо пов’язаності вимог з предметом заку-
півлі обмежують право замовників врахо-
вувати наявність або відсутність в учасника 
загальної політики корпоративної соціальної 
відповідальності.

У ЗУ «Про публічні закупівлі» стосовно 
субпідрядників у закупівлях встановлена 
лише вимога щодо зазначення учасником 
у тендерній пропозиції інформації (повне 
найменування та місцезнаходження) щодо 
кожного суб’єкта господарювання, якого 
учасник планує залучати до виконання робіт 
чи послуг як субпідрядника/співвиконавця 
в обсязі не менше 20 % від вартості договору 

про закупівлю. Однак ЗУ «Про публічні» 
закупівлі не вирішує питання щодо дотри-
мання мінімальних вимог у сфері захисту 
прав людини як складника чесної конку-
ренції у ланцюгу поставок, що потребує 
вирішення, особливо в умовах лібералізації 
ринку публічних закупівель відповідно до 
Угоди про асоціацію з ЄС та Угоди СОТ про 
державні закупівлі.

Висновки. 

Доведено посилення тенденцій широкої 
інтеграції додаткових вимог з просування 
поваги та захисту прав людини у законодав-
ство і практику здійснення публічних закупі-
вель як у зарубіжних країнах, так і в Україні.

Аргументовано, що вимоги із захисту 
та просування поваги до прав людини висту-
пають не лише додатковими, порівняно 
з функціональною метою закупівель, цілями, 
але у деяких випадках і невід’ємним вну-
трішнім складником публічних закупівель. 
Активна інтеграція таких вимог зумовлена:

1) новою ідеологією життя на основі 
принципів сталого розвитку, адже публічні 
закупівлі є невід’ємним складником досяг-
нення відповідних Цілей сталого розви-
тку. У даному випадку закупівлі сприяють 
досягненню внутрішніх стратегічних цілей 
за різними напрямами політики ЄС. Незва-
жаючи на відповідні обмеження Директив 
ЄС у сфері закупівель щодо реалізації соці-
альних вимог у закупівлях, враховуючи 
їхню обов’язкову пов’язаність з предметом 
закупівлі, слід констатувати значний про-
грес у забезпеченні можливостей для захисту 
та просування прав людини у публічних 
закупівлях;

2) необхідністю забезпечення добро-
совісної конкуренції, особливо у контексті 
лібералізації ринків публічних закупівель 
для міжнародної торгівлі, та боротьби з соці-
альним демпінгом. Посилення захисту прав 
людини у публічних закупівлях зумовлено 
також розширенням членства в Угоді СОТ 
про державні закупівлі, зокрема потенцій-
ним приєднанням до Угоди країн, що розви-
ваються, в яких часто фіксуються порушення 
прав людини під час процесів виробництва, 
учасники яких залучені як субпідрядники. 
У даному випадку вимоги щодо захисту прав 
людини вже можуть охоплювати не лише 
внутрішній, національний, але і міжтерито-
ріальний аспект, особливо коли йдеться про 
ланцюги поставок.

Доведено, що важливим аспектом забез-
печення добросовісної конкуренції, осо-
бливо у контексті інтеграційних процесів, 
які мають в основі мету лібералізації ринків 
публічних закупівель для міжнародної тор-
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гівлі, є дотримання прав людини у ланцю-
гах поставок. З цією метою пропонується 
передбачити встановлення вимоги до вико-
нання договору про закупівлю, згідно з якою 
як учасник, так і субпідрядники, яких він 
залучає до виконання договору на території 
України, мають дотримуватись вимог щодо 
охорони та безпечних умов праці, а у разі 
виконання договору про закупівлю за кор-
доном – стандартів, які закріплені у Конвен-
ціях Міжнародної організації праці (МОП).
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Vesta Malolitneva. Legal regulation of socially responsible public procurement for protecting 
against human rights abuse and encouraging respect for human rights in business

The present article is dedicated to the implementation of the goals on protection and encouraging respect 
for human rights in public procurement, which are often considered as "horizontal" aims in relation to 
the functional purpose of procurement. The paper examines the experience of the EU, the legal regulation 
of which is characterized by assisting the EU Member States in a more strategic use of public procurement, 
which may address issues such as an employment of long-term job-seekers. At the same time, special attention is 
paid to the restrictive approach in the legal regulation of "horizontal" goals implementation to promote respect 
and protection of human rights in public procurement, due to the condition of a link with the subject-matter 
of the contract, which significantly limits the application of general requirements to economic operators, in 
particular the implementation of corporate social responsibility policy. It turns out that not all requirements on 
promotion of respect and protection of human rights are additional to the functional purpose of procurement. 
In particular, the requirements on compliance with the provisions on protection of human rights, as internal 
requirements for the procurement process, aimed at maintaining competition and creating a level playing 
field for participation in procurement. These requirements provide for the consolidation of a negative 
obligation in the form of refraining from certain actions and do not entail additional obligations as such. 
Strengthening such requirements is aimed at ensuring a level playing field so that businesses could compete 
on the criteria of quality and other advantages of supplies. In this context, the important role of requirements 
for the promotion of respect and protection of human rights in the supply chain is emphasized, especially in 
the context of international trade liberalization. The author gives special consideration to the importance 
of ensuring compliance with the minimum requirements of the relevant ILO conventions in the supply chain 
when the contract is performed abroad.

Key words: public procurement, socially responsible public procurement, human rights, labor rights, 
EU-Ukraine Association Agreement, WTO Government Procurement Agreement, "horizontal" goals, fair 
competition, social dumping.


