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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є процес управління державними закупівлями, 

законодавство України, яке регулює відносини у цій галузі, а також практика його 

застосування.  

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: опанування теоретичних та практичних знань з управління 

державними закупівлями, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок 

практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.   

 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

– засвоїти процес здійснення державних закупівель, порядок їх проведення та 

управлінські відносини, що виникають при цьому; 

– аналіз актів цивільного та господарського законодавства України, навчальної та 

монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних задач. 

–    

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

  Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до фаху», «Теорія та 

практика публічного адміністрування», «Управління конкурентною політикою», 

«Управлінський консалтинг», «Управління ціновою та тарифною політикою». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент набуде 

компетентностей: 

 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності: 

– здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в сфері, відмінної від 

професійної. 

– здатність аналізувати та структурувати проблему та приймати оптимальні управлінські 

рішення на основі логічних аргументів та перевірених фактів з діяльності організації. 



– вміння нестандартно мислити, застосовувати знання з менеджменту в широкому 

діапазоні практичної роботи та в повсякденному житті. 

– здатність до безперервного навчання та саморозвитку, самостійної і автономної праці, 

використання системного підходу до розроблення та реалізації проектів. 

 

Фахові компетентності: 

– здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських 

продуктів, послуг чи процесів. 

– здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм 

поведінки. 

– здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень 

сучасні ІКТ. 

– здатність виконувати функції та процедури щодо планування, прогнозування, 

організації, бюджетування, оперативного управління, координації, звітності, 

контролю. 

– вміння визначати та аналізувати показники економічного розвитку на рівні території, 

галузі та відповідних господарських структур з метою прийняття управлінських 

рішень. 

– вміння діагностувати організаційну систему, інтерпретувати ринкову ситуацію і 

робити правильні висновки щодо підприємницького середовища, в якому функціонує 

організація з точки зору економічних принципів, економічних законів та сучасних 

наукових методів; володіти правовими основами організації та управління 

підприємствами малого та середнього бізнесу різних організаційно-правових форм.  

– здатність використовувати закономірності, принципи, методи публічного управління 

для визначення ефективних напрямків їх реалізації. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

  а) знати: 

– теоретичні основи процесу здійснення державних закупівель;  

– положення актів законодавства України у сфері державних закупівель; 

– дискусійні положення доктрини з питань здійснення державних закупівель; 

– проблеми практики щодо тлумачення і застосування законодавства України, що 

регулює відносини у сфері державних закупівель; 

– нормативну термінологію у сфері державних закупівель;  

– особливості правового статусу суб'єктів державних закупівель;  

– особливості проведення окремих видів державних закупівель. 

 

 б) уміти:  

– надавати консультації з приводу здійснення управління державними закупівлями; 

– тлумачити відповідні правові норми, аналізувати існуючі доктринальні позиції щодо 



вирішення проблемних питань правового регулювання здійснення державних 

закупівель; 

– правильно застосовувати законодавство, що регулює порядок здійснення державних 

закупівель;  

– моделювати варіанти вирішення спорів у процесі державних закупівель; 

– ефективно взаємодіяти з аудиторією і в команді, презентувати ідеї, проводити 

обговорення проблемних питань у сфері державних закупівель; 

– приймати рішення з урахуванням законодавчих положень про державних закупівель у 

сфері господарювання. 

 

Методика викладання дисципліни передбачає застосування сучасних тренінгових методів 

навчання, які дозволяють комплексно засвоїти знання та набути всебічних практичних 

навичок.  

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Робоча програма складена на  3 кредити. 

 

Форми контролю  – залік. 

 

 
 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер теми Назва теми 

1. Загальні засади управління державними закупівлями 

2. Суб'єкти управлінських відносин у сфері державних закупівель 

3. Нормативно-правові засади здійснення державних закупівель 

4. Процедура проведення державних закупівель 

5. Контроль та відповідальність у галузі державних закупівель 

6. 
Удосконалення управління системою державних закупівель 

в умовах модернізації економіки України 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Загальні засади управління державними закупівлями 

 



 Загальна характеристика управління державними закупівлями в Україні. Принципи 

державних закупівель. Порядок планування державних закупівель. Значення та застосування 

електронної системи державних закупівель. 

 

Тема 2. Суб'єкти управлінських відносин у сфері державних закупівель 

 

 Поняття та критерії визначення замовників, їх правовий статус. Поняття та правовий 

статус учасників у сфері публічних закупівель. Електронний майданчик. Порядок організації 

закупівель на підприємствах. Поняття, склад, повноваження тендерного комітету. Статус 

уповноваженої особи у сфері організації державних закупівель. 

 

Тема 3. Нормативно-правові засади здійснення державних закупівель 

Розвиток законодавства України у сфері державних закупівель. Сучасний стан 

правового регулювання відносин у сфері державних закупівель. Сфера дії та структура Закону 

України «Про публічні закупівлі». Нормативна термінологія у сфері державних закупівель. 

Поняття та структура відносин у сфері державних закупівель. 

Тема 4. Процедура проведення державних закупівель 

Порядок та основні умови здійснення публічних закупівель. Поняття та порядок 

визначення предмета закупівлі. Мультилотові закупівлі. Процедура закупівлі. Особливості 

проведення закупівель залежно від часу проведення торгів. Порядок оприлюднення 

інформації про публічні закупівлі у системі PROZZORO. Строки проведення публічних 

закупівель. Порядок формування закупівлі. Правовий статус суб'єктів, які беруть участь у 

відкритих торгах. Анулювання результатів торгів. Публікація результатів відкритих торгів. 

Порядок оприлюднення інформації про публічні закупівлі у системі PROZZORO. Порядок 

оголошення про початок конкурентного діалогу. Статус учасників конкурентного діалогу. 

Особливості проведення переговорної процедури. Учасники переговорної процедури. 

Опублікування результатів конкурентного діалогу та переговорної процедури. Анулювання 

результатів. Поняття допорогових закупівель. Підстави проведення допорогових закупівель. 

Порядок оприлюднення інформації про допорогові закупівлі у системі PROZZORO. Правовий 

статус учасників допорогових закупівель. Публікація результатів допорогових закупівель. 

Правове регулювання укладання договорів у сфері державних закупівель. 

Тема 5. Контроль та відповідальність у галузі державних закупівель 

Система та повноваження органів контролю у сфері державних закупівель. Моніторинг 

проведення державних закупівель уповноваженими органами. Громадський контроль при 

здійсненні державних закупівель. Юридична відповідальність у сфері державних закупівель. 

Тема 6. Удосконалення управління системою державних закупівель 

в умовах модернізації економіки України 

Основні проблеми управління системою державних закупівель в умовах модернізації 

економіки України. Напрями вдосконалення законодавства та практики здійснення 

державних закупівель. 
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ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

 

1. Верховна Рада України –  http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/  

5. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/ 

6. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

7.  Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

8. United Nations Public Administration Network – http://unpan1.un.org    

9. Європейська Асоціація Консалтингових послуг –www.feaco.org   

 

 

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі факультету управління 

фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни  

http://www.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://unpan1.un.org/
http://www.feaco.org/


1. Верховна Рада України –  

http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – 

http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – 

http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України 

– http://www.niss.gov.ua/  

5. Міністерство фінансів України: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

6. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

7. Державний комітет України з питань  

регуляторної політики та 

підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index 

8. Державний комітет статистики 

України: www.ukrstat.gov.ua 

 

 

 Стандарти освіти (Освітньо-наукова 

програма); 

  Навчальні та робочі навчальні плани; 

  Програму навчальної дисципліни; 

  Робочу програма навчальної дисципліни; 

 Семестровий план; 

 Навчально-методичні матеріали для 

проведення лекцій. Конспект лекцій з 

навчальної дисципліни; 

 Плани семінарських занять і методичні 

рекомендації щодо їх проведення з 

навчальної дисципліни; 

  Завдання для самостійної роботи студента 

і методичні рекомендації щодо їх виконання 

з навчальної дисципліни; 

   Завдання для індивідуальної роботи 

студента (індивідуальні навчально-дослідні 

завдання) і методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної дисципліни; 

 Засоби діагностики знань та 

умінь студентів; 

  Завдання для модульного та підсумкового 

контролю знань; 

  Методичні, мультимедійні, опорні 

матеріали для лекційних, семінарських 

(практичних) занять; 

 Рекомендована література на поточний 

навчальний рік; 

 Дистанційний курс із зазначенням місця 

його знаходження, доступу (за умови 

запровадження); 

 Законодавчі та інструктивно-методичні 

матеріали, альбоми схем, бланковий 

матеріал. 

 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 

 

 
 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми  

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

    

http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.ukrstat.gov.ua/

