
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 
 

 

Назви дисциплін Кредити 

1 курс 

Обов’язкові освітні компоненти  

Процедури закупівель (ProZorro) 5 

Основи публічних закупівель 6 

Електронний документообіг 4 

Лідерство і керівництво 3 

Логістика та ланцюги поставок в сфері публічних закупівель 3 

Електронна комерція (RIALTO) 3 

Система управління якістю продукції (стадія закупівлі) 3 

Аналіз, контроль та управління ризиками в публічних закупівлях 6 

Облік за видами економічної діяльності (державний сектор) 5 

Разом 38 

Вибіркові освітні компоненти  

Державний аудит 5 

Екологічна економіка 5 

Фінансовий аналіз 5 

Разом 15 

Виробнича практика 7 

Всього за 1 курс 60 

2 курс 

Обов’язкові навчальні дисциплін  

Запобігання корупції та оскарження в публічних закупівлях 3 

Публічні закупівлі та тендери за галузями діяльності 5 

Разом 8 

Вибіркові навчальні дисциплін  

Екологічна економіка 5 

Аудит 5 

Облік за видами економічної діяльності (державний сектор) 5 

Фінансовий аналіз 5 

Вибіркова дисципліна 1* 5 

 
 
 

Навчальні плани 2021 року 

(магістр) 



Вибіркова дисципліна 2* 5 

Разом 30 

Підсумкова атестація  

Кваліфікаційна робота 21 

Захист кваліфікаційної роботи 1 

Разом 22 

Разом 30 

Всього за 2 курс 60 

Обсяг освітньої програми всього 120 

 

* Вибіркові освітні компоненти, що формують загальні  компетентності: 

 https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-magistriv 

Вибіркові освітні компоненти, що формують професійні  компетентності: 

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-magistriv 

 

 

 

Аудит 

Мета дисципліни «Аудит» - сформувати у студентів систему глибоких і 

теоретичних знань та дозволити їм набути практичних навичок 

застосування основних методик проведення аудиту й надання 

аудиторських послуг відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та 

надання впевненості, Кодексу етики професійних бухгалтерів, законів та 

інших нормативних документів, враховуючи чинне законодавство 

України. 

Облік за видами 

економічної 

діяльності 

(державний сектор) 

Мета дисципліни – сформувати у студентів систему глибоких і 

теоретичних знань та дозволити їм набути практичних навичок з обліку у 

державному секторі 

Державний аудит 
Метою викладання навчальної дисципліни є: засвоєння студентами 

теоретичних основ державного аудиту; оволодіння знаннями з конкретних 

форм організації державного аудиту; вивчення сучасних методів та процедур 

державного аудиту. 

Екологічна економіка 
Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів 

сукупності теоретичних, методичних знань і практичного досвіду щодо 

еколого-економічних відносин, які передбачають створення нової системи 

господарського механізму, прийняття оптимальних управлінських рішень, що 

дозволяє підвищити сукупну ефективність функціонування 

природосоціогосподарських систем. 

Фінансовий аналіз 
Мета дисципліни: набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань, вмінь та 

навичок проводити аналіз фінансової звітності підприємств – учасників 

публічних закупівель, робити обґрунтовані висновки про їх фінансовий стан та 

ділову активність. 

 

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-magistriv
https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-magistriv

	Вибіркові освітні компоненти, що формують професійні  компетентності:



