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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.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Управління державними закупівлями» 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі 

знань: 

28 Публічне управління та 

адміністрування 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

цикл професійної та практичної підготовки  

Код та назва спеціальності: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

Бакалавр 

Курс:  II 

Семестр:  ІІ 

Методи навчання: 

лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота, 

ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, 

захист реферативних робіт,  складання схем, таблиць тощо 

 



Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні 

завдання 

 

Залік 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

3 90 22 12 10 2 34 34 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних 

робіт 

Вид контролю 

 

 
1 1 Залік 

 

РОЗДІЛ 3.  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 4.  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 вдосоконалення законодавства та практики здійснення 

державних закупівель.  
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО  ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№  

теми  

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  

ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а
р

и
 

за
л

ік
 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Тема 1 
Загальні засади управління державними 

закупівлями 
14 4 10 2 2  

Тема 2 
Суб'єкти управлінських відносин у сфері 

державних закупівель 
14 4 10 2 2  

Тема 3 
Нормативно-правові засади здійснення 

державних закупівель 
14 4 10 2 2  

Тема 4 Процедура проведення державних закупівель 22 4 18 2 2  

Тема 5 
Контроль та відповідальність у галузі 

державних закупівель 
14 4 10 2 2  

Тема 6 

Удосконалення управління системою 

державних закупівель 

в умовах модернізації економіки України 
12 

2 10 2  
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

(ІНДЗ) 
      

Разом годин 90 22 68 12 10 2 

 

 

 

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


РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№ заняття Тема лекційного заняття 
Кількість 

годин 

1 2 3 
 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 12 

Тема 1. Загальні засади управління державними закупівлями 2 

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

Тема 3. Нормативно-правові засади здійснення державних закупівель 4 

Тема 4. Процедура проведення державних закупівель 2 

Тема 5. Контроль та відповідальність у галузі державних закупівель 2 

Тема 6. 
Удосконалення управління системою державних закупівель 

в умовах модернізації економіки України 

2 

Разом годин 12 

 

 

 

 

 

 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських занять 

№ заняття Тема семінарського заняття 
Кількість 

годин 

1 2 3 

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 10 

Тема 1. Загальні засади управління державними закупівлями 2 

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

Тема 3. Нормативно-правові засади здійснення державних закупівель 2 

Тема 4. Процедура проведення державних закупівель 2 

Тема 5. Контроль та відповідальність у галузі державних закупівель 2 

Тема 6. 
Удосконалення управління системою державних закупівель 

в умовах модернізації економіки України 

 

Разом годин 10 

 

 

 

7.3  Графік  консультацій 

 
 



№ з/п Назва розділу, теми, зміст консультації 
Кількість 

 годин  

1. 

Консультації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів, 

підготовки до семінарських занять, опрацювання рекомендованої 

літератури, щодо організації індивідуальної науково-дослідної роботи та 

виконання індивідуального науково-дослідного завдання 

 

2. Консультація з підготовки до екзамену  

Разом годин  

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. Загальна характеристика управління державними закупівлями в Україні.  

2. Принципи державних закупівель.  

3. Порядок планування державних закупівель.  

4. Значення та застосування електронної системи державних закупівель. 

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

6. Поняття та правовий статус учасників у сфері публічних закупівель.  

7. Електронний майданчик.  

8. Порядок організації закупівель на підприємствах.  

9. Поняття, склад, повноваження тендерного комітету.  

10. Статус уповноваженої особи у сфері організації державних закупівель. 

11. Розвиток законодавства України у сфері державних закупівель.  

12. Сучасний стан правового регулювання відносин у сфері державних закупівель. 

13.  Сфера дії та структура Закону України «Про публічні закупівлі».  

14. Порядок та основні умови здійснення публічних закупівель.  

15. Поняття та порядок визначення предмета закупівлі. 

16.  Мультилотові закупівлі.  

17. Особливості проведення закупівель залежно від часу проведення торгів.  

18. Порядок оприлюднення інформації про публічні закупівлі у системі PROZZORO.  

19. Строки проведення публічних закупівель. Порядок формування закупівлі.  

20. Правовий статус суб'єктів, які беруть участь у відкритих торгах.  

21. Анулювання результатів торгів.  

22. Публікація результатів відкритих торгів.  

23. Порядок оприлюднення інформації про публічні закупівлі у системі PROZZORO.  

24. Порядок оголошення про початок конкурентного діалогу.  

25. Статус учасників конкурентного діалогу.  

26. Особливості проведення переговорної процедури. Учасники переговорної процедури.  

27. Опублікування результатів конкурентного діалогу та переговорної процедури. 

Анулювання результатів.  

28. Поняття допорогових закупівель. Підстави проведення допорогових закупівель.  

29. Порядок оприлюднення інформації про допорогові закупівлі у системі PROZZORO.  

30. Правовий статус учасників допорогових закупівель.  

31. Публікація результатів допорогових закупівель. 

32. Правове регулювання укладання договорів у сфері державних закупівель. 

33. Система та повноваження органів контролю у сфері державних закупівель.  

34. Моніторинг проведення державних закупівель уповноваженими органами.  

35. Громадський контроль при здійсненні державних закупівель.  

36. Юридична відповідальність у сфері державних закупівель. 



37. Основні проблеми управління системою державних закупівель в умовах модернізації 

економіки України.  

 
 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 Семестровий залік не передбачає написання підсумкової контрольної роботи. 

Остаточною оцінкою з дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, що складається 

з балів поточного контролю. Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за 

всіма видами аудиторної роботи (лекції, практичні роботи/семінарські заняття) та відображає 

поточні навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять/семінарських занять 

і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Його 

інструментами є опитування, виступи на практичних роботах/семінарських заняттях, дискусії, 

обговорення і поточне експрес-тестування.  

 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу)  навчальної діяльності 

студентів 

 

 
Підсумкова оцінка за змістовий модуль оцінюється за розрахунком: 

20
...21 



п

ООО
ПО п  

де  О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних практичних роботах/семінарських заняттях та 

результати поточних тематичних тестувань; 

п – кількість практичних робіт/семінарських занять. 

 

 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 
 

Поточний та модульний 

контроль 
Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДЗ) 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів Семінарські 

заняття 

Заліки по 

модулях 

(контроль

ні роботи) 

100 балів 



№ з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, 

лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське 

заняття) студент отримує за умови відповідності виконаного завдання 

студентом та його усної відповіді (захисту виконаної практичної роботи) за 

усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і самостійної 

роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань 

та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи 

 при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу 

контролюється при підсумковому семестровому контролі. 

 

 

 

 

 

3.  Залік по модулю  

Критерії оцінювання  5 балів 



Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за окремими 

варіантами 

0 - 5 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відповіді – тестові 

завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь.  

1 бал 

2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 
2 бали 

3. Третій рівень (завдання 3) – завдання з розгорнутою відповіддю (повне 

обґрунтування  відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями.  

2 бали 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання  

Відмінно («до 5») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

аргументовано її  викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову та додаткову літературу. В роботі використані сучасні 

методи аналізу.  План роботи поданий і затверджений в терміни, які узгоджені 

на кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний характер і 

передбачає безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень 

та інших творчих завдань. 

 

Добре («до 4») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів, в основному розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Виконав ІНДЗ згідно  вибраної теми.   

 

Задовільно («до 3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки.  Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту.  

 

Незадовільно («до 2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності. ІНДЗ виконана не по вибраній темі. 

 

Незадовільно («до 1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. ІНДЗ по 

вибраній темі  не виконано.  

 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 



A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 
 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
Методичне забезпечення та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни «Управлінський консалтинг»  включає: 

 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 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

Тема 4. Управлінський консалтинг в процесі удосконалення системи менеджменту 

організацій 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Процедура проведення державних закупівель.  

2. Удосконалення управління системою державних закупівель 

в умовах модернізації економіки України. 

Робота в малих 

групах 

1. Вказати на особливостях проведення державних закупівель у 

системі PROZZORO.  



2. Визначити суб’єктів здійснення управління державними 

закупівлями.  

3. Оцінити ефективність електронної форми проведення державних 

закупівель. 

Семінари-дискусії  

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

- Проблеми проведення державних закупівель у системі PROZZORO? 

2. Презентація ІНДЗ 
 

 

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі факультету управління 

фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни  

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    

Європейська Асоціація 

Консалтингових послуг –

www.feaco.org 

 

 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. 

 

 

 

 

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


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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    


