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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 
дисципліни 

набуття спеціальних теоретичних знань і практичних навичок планування та організації 

закупівельної діяльності з метою задоволення потреб у товарах, роботах і послугах на 

принципах прозорості, ефективності, запобігання проявам корупції, розвитку добросовісної 

конкуренції 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 90 

год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного 

та підсумкового 
контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; 

поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  Наявність загальних знань з економічної теорії 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні 

результати навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 Вміти планувати та 

організовувати 

закупівельну діяльність  з 

метою задоволення потреб 

у товарах, роботах і 

послугах на принципах 

інноваційності, прозорості, 

ефективності, запобігання 

проявам корупції, розвитку 

добросовісної конкуренції, 

розуміння  аспектів участі 

та контролю в закупівлях 

відповідно до 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність працювати в команді. 

 Здатність працювати автономно. 

 Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій. 

 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в Україні. 

 Здатність до ефективного управління публічними закупівлями,  діяльністю суб’єктів 

господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. 

 Здатність організовувати та проводити публічні закупівлі, виявляти ризики публічних 

закупівель. 

http://www.buhoblic.puet.edu.ua/forstdd.php


Програмні 

результати навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

законодавства та 

підзаконних актів у сфері 

публічних закупівель. 

 Володіти аналітичними 

інструментами та сервіси 

для організації та 

проведення закупівель, їх 

аналізу, контролю та 

моніторингу. 

 Вміти кваліфіковано 

інтерпретувати 

нормативно-правові акти та 

застосовувати їх у 

професійній діяльності. 

 Здатність здійснювати постійний моніторинг змін у законодавстві. 

 Здатність ефективно використовувати аналітичні інструменти та сервіси для аналізу, 

контролю та моніторингу закупівель 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні основи публічних закупівель 

Тема 1. Основні поняття 

у сфері публічних 

закупівель 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Зробити конспект за основними термінами, 

які визначені в Законі України «Про публічні 

закупівлі в Україні» 

Тема 2. Інституційна 

структура закупівель та 

організація 

закупівельної діяльності 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь на одну з тем: 

1. Оскарження публічних закупівель  

2. Важливість етичної поведінки під час 

здійснення публічних закупівель  

Тема 3. Особливості 

здійснення закупівель 

товарів, робіт і послуг, 

що встановлюються 

окремими законами та 

закупівель без 

застосування ЕСЗ 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Ознайомитися з ресурсом «Професійний 

модуль аналітики» https://bi.prozorro.org/. 

Користуючись  цим ресурсом скласти 

аналітичну записку про кількість та види 

проведених допорогових закупівель загалом 

по Україні та в Полтавській області 

Тема 4. Планування 

закупівель. Порядок 

визначення предмета 

закупівлі 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Користуючись ресурсом «Професійний 

модуль аналітики» http://bi.prozorro.org/ 

оцінити якість планування у Замовників та 

виявити помилки у Планах замовників, 

перелік яких надано викладачем 

Модуль 2. Прикладні аспекти роботи з публічними закупівлями 

Тема 5. Тендерна 

документація 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

1. Проаналізувати тендерну документацію за 

ідентифікатором, який надано викладачем, 

знайти неточності та суперечності 

2. Підготувати тендерну документацію для 

закупівлі певного виду товару  

Тема 6. Тендерна 

пропозиція 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

1. Розробити тендерну пропозицію на надану 

викладачем тендерну документацію 

Тема 7. Договір та звіт 

про закупівлю в 

електронній формі 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему «Підстави та 

умови недійсності договору про закупівлю» 

Тема 8. Загальний огляд 

електронної системи 

закупівель. Основні 

процедури закупівлі 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Охарактеризувати функціонал 5 

авторизованих майданчиках (за власним 

вибором). Результати подати у формі 

таблиці, наданої викладачем.  

Тема 9. Відкриті торги Відвідування занять; захист домашнього Скласти схему проведення відкритих торгів.  

https://bi.prozorro.org/


Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні основи публічних закупівель 

як основна процедура 

публічних закупівель 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Користуючись ресурсом «Модуль аналітики» 

скласти аналітичну записку про кількість та 

види проведених відкритих торгів 

Тема 10. Інші процедури 

закупівель 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Скласти схеми проведення конкурентного 

діалогу, торгів з обмеженою участю. 

Користуючись  ресурсом «Модуль 

аналітики» скласти аналітичну записку про 

кількість та види проведеної процедури 

«конкурентний діалог» 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (6 балів); захист домашнього завдання (6 балів); 

обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (6 балів); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

40 

Модуль 2 (теми 5-10): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (10 балів); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (6 балів); поточна модульна робота (11 балів) 
60 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

https://prozorro.gov.ua/
http://infobox.prozorro.org/
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/105770/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/105770/source:default
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text


Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


