
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. зав. кафедри 

__________________ к.е.н., доц. 

Г.О. Комарницька 

«26» грудня 2019 р. 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Управління державними закупівлями 

 

галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування» 

 

спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

 

 

 

 

 

 

освітній ступінь: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання: заочна 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2020 

 

 
 
 



Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління державними закупівлями» 

для студентів  за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня 

«бакалавр» заочної форми навчання 

  

 

«26» грудня 2019 року –  11 с. 

 

 

 

 

Розробник: Решота О.А., к. держ. упр, доцент кафедри публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

 

 

Протокол № 6 від « 26» грудня 2019р. 

 

 

В.о. завідувача кафедри ___________________ Комарницька Г.О. 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та ухвалено Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу 

Протокол № 7 від «23» січня 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Решота О.А., 2020 рік 

© ЛНУ імені Івана Франка, 2020 рік 

 

 



АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Управління державними закупівлями 

(назва навчальної дисципліни) 

 

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом 

Мова викладання: українська 

Форми організації начального процесу: лекції, семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Решота О. А. 

 

 

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. 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 
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 

 

 

 



 

РОЗШИРЕНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЇ № 1. 

 

Тема 1. Загальні засади управління державними закупівлями 

   

 Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху», «Теорія та практика публічного адміністрування», 

«Управління конкурентною політикою», «Управлінський консалтинг», «Управління ціновою та 

тарифною політикою». 

 Мета лекції: ознайомитись із загальною характеристикою управління державними закупівлями 

в Україні, розкрити принципи державних закупівель та порядок планування державних закупівель, 

ознайомитись із застосуванням електронної системи державних закупівель. 

 

План лекції: 
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. 

 

 

Інформаційні джерела: 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-

15/print1490279183173971/ 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-

15/print1494170540636006 

3. Закон України від 25.12.2015 року «Про публічні закупівлі». Відомості Верховної Ради України. – 

2016. – №9. – ст. 89. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування електронної 

системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» від 24.02.2016 року. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-%D0%BF 

5. Наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку 

розміщення інформації про публічні закупівлі» від 18.03.2016 року. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0447-16 

6. Наказ Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» «Про затвердження Порядку 

здійснення допорогових закупівель» від 13.04.2016 року. URL: http://www.ua-

tenders.com/legislation/orders/248043/ 

7. Влялько І. Правові засади регулювання державних закупівель у Європейському Союзі. І. Влялько. 

Європейське право, 2012. №2-4. С. 98-106. 

8. Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.11; 

КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин / І.В. Влялько. – К., 2009. – 219 с. 

9. Петруненко Я. В. Господарсько-правові основи державних закупівель в Україні : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.04 / Я. В. Петруненко; кер. роботи О. П. Подцерковний; Нац. ун.-т 

"Одеська юридична академія". – Одеса, 2013. – 20 с. 

 

Ресурси мережі інтернет: 

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

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

 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

Питання і завдання студентам: 

 

1. Визначте основні види процедур закупівель. 

http://www.ua-tenders.com/legislation/orders/248043/
http://www.ua-tenders.com/legislation/orders/248043/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://unpan1.un.org/


2. У яких випадках необхідно публікувати оголошення про проведення процедури відкритих торгів 

англійською мовою? 

3. За яким знаком коду Єдиного закупівельного словника визначається предмет закупівлі товарів 

та послуг? 

4. Які закупівлі вносяться до річного план закупівель, а які до додатку до річного плану? 

5. Які основні принципи публічних закупівель визначені законом? 

6. Які основні нормативно-правові акти у сфері публічних закупівель є чинними на території 

України? 

 

 

РОЗШИРЕНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЇ № 2. 

 

Тема № 2. Суб'єкти управлінських відносин у сфері державних закупівель 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху», «Теорія та практика публічного адміністрування», 

«Управління конкурентною політикою», «Управлінський консалтинг», «Управління ціновою та 

тарифною політикою». 

Мета лекції: ознайомитись із поняттям та критеріями визначення замовників, їх правового 

статусу статус, порядком організації закупівель на підприємствах, ознайомитись із повноваженнями 

тендерного комітету.  

 

План лекції: 

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

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

3. Електронний майданчик. Порядок організації закупівель на підприємствах.  

4. Поняття, склад, повноваження тендерного комітету.  

5. Статус уповноваженої особи у сфері організації державних закупівель. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-

15/print1490279183173971/ 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-

15/print1494170540636006 

3. Закон України від 25.12.2015 року «Про публічні закупівлі». Відомості Верховної Ради України. – 

2016. – №9. – ст. 89. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування електронної 

системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» від 24.02.2016 року. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-%D0%BF 

5. Наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку 

розміщення інформації про публічні закупівлі» від 18.03.2016 року. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0447-16 

6. Наказ Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» «Про затвердження Порядку 

здійснення допорогових закупівель» від 13.04.2016 року. URL: http://www.ua-

tenders.com/legislation/orders/248043/ 

7. Влялько І. Правові засади регулювання державних закупівель у Європейському Союзі. І. Влялько. 

Європейське право, 2012. №2-4. С. 98-106. 

8. Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.11; 

КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин / І.В. Влялько. – К., 2009. – 219 с. 

9. Петруненко Я. В. Господарсько-правові основи державних закупівель в Україні : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.04 / Я. В. Петруненко; кер. роботи О. П. Подцерковний; Нац. ун.-т 

"Одеська юридична академія". – Одеса, 2013. – 20 с. 

 

Ресурси мережі інтернет: 

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

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

http://www.ua-tenders.com/legislation/orders/248043/
http://www.ua-tenders.com/legislation/orders/248043/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://unpan1.un.org/


 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

Питання і завдання студентам: 

1. Які можливі способи організації закупівельної діяльності на підприємстві? 

2. Який повинен бути кількісний склад тендерного комітету? 

3. Які основні повноваження тендерного комітету і уповноваженої особи? 

4. Які товари та послуги може закуповувати Централізована закупівельна організація? 

5. Яким чином взаємодіють Уповноважена особа та тендерний комітет на одному підприємстві? 

 

 

РОЗШИРЕНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЇ № 3. 

 

Тема № 3.   Нормативно-правові засади здійснення державних закупівель 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху», «Теорія та практика публічного адміністрування», 

«Управління конкурентною політикою», «Управлінський консалтинг», «Управління ціновою та 

тарифною політикою». 

Мета лекції: ознайомлення із законодавством України у сфері державних закупівель, сучасним 

станом правового регулювання відносин у сфері державних закупівель, аналіз  сфери дії та структури 

Закону України «Про публічні закупівлі», нормативної термінології у сфері державних закупівель.  

План лекції: 

1. Розвиток законодавства України у сфері державних закупівель. 

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

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

4. Нормативна термінологія у сфері державних закупівель.  

5. Поняття та структура відносин у сфері державних закупівель. 

 

Інформаційні джерела: 

 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-

15/print1490279183173971/ 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-

15/print1494170540636006 

3. Закон України від 25.12.2015 року «Про публічні закупівлі». Відомості Верховної Ради України. – 

2016. – №9. – ст. 89. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування електронної 

системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» від 24.02.2016 року. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-%D0%BF 

5. Наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку 

розміщення інформації про публічні закупівлі» від 18.03.2016 року. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0447-16 

6. Наказ Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» «Про затвердження Порядку 

здійснення допорогових закупівель» від 13.04.2016 року. URL: http://www.ua-

tenders.com/legislation/orders/248043/ 

7. Влялько І. Правові засади регулювання державних закупівель у Європейському Союзі. І. Влялько. 

Європейське право, 2012. №2-4. С. 98-106. 

8. Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.11; 

КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин / І.В. Влялько. – К., 2009. – 219 с. 

9. Петруненко Я. В. Господарсько-правові основи державних закупівель в Україні : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.04 / Я. В. Петруненко; кер. роботи О. П. Подцерковний; Нац. ун.-т 

"Одеська юридична академія". – Одеса, 2013. – 20 с. 

 

Ресурси мережі інтернет: 

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/ 

http://www.ua-tenders.com/legislation/orders/248043/
http://www.ua-tenders.com/legislation/orders/248043/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/


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

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

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

Питання і завдання студентам: 

1. Які етапи проведення конкурентного діалогу? 

2. У якому разі можливе проведення процедури конкурентний діалог? 

3. Які підстави застосування переговорної процедури закупівлі? 

4. У якому разі може бути застосована переговорна процедура «скорочена»? 

5. Які документи підлягають оприлюдненню у разі застосування переговорної процедури 

закупівлі? 

 

 

РОЗШИРЕНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЇ № 4. 

 

Тема № 4.  Процедура проведення державних закупівель 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху», «Теорія та практика публічного адміністрування», 

«Управління конкурентною політикою», «Управлінський консалтинг», «Управління ціновою та 

тарифною політикою». 

Мета лекції: ознайомитись із порядком та основні умовами здійснення публічних закупівель, 

розглянути мультилотові закупівлі та процедуру закупівлі; особливості проведення закупівель залежно 

від часу проведення торгів; порядок оприлюднення інформації про публічні закупівлі у системі 

PROZZORO та строки проведення публічних закупівель; правове регулювання укладання договорів у 

сфері державних закупівель. 

 

План лекції: 

1. Порядок та основні умови здійснення публічних закупівель.  

2. Поняття та порядок визначення предмета закупівлі.  

3. Мультилотові закупівлі. Процедура закупівлі. Особливості проведення закупівель залежно від часу 

проведення торгів.  

4. Порядок оприлюднення інформації про публічні закупівлі у системі PROZZORO. Строки 

проведення публічних закупівель. Порядок формування закупівлі.  

5. Правовий статус суб'єктів, які беруть участь у відкритих торгах. Анулювання результатів торгів.  

6. Публікація результатів відкритих торгів. Порядок оприлюднення інформації про публічні закупівлі 

у системі PROZZORO.  

7. Порядок оголошення про початок конкурентного діалогу. Статус учасників конкурентного діалогу.  

8. Особливості проведення переговорної процедури.  

9. Учасники переговорної процедури. Підстави проведення допорогових закупівель.  

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

 

Інформаційні джерела: 

1. Влялько І. Правові засади регулювання державних закупівель у Європейському Союзі. І. Влялько. 

Європейське право, 2012. №2-4. С. 98-106. 

2. Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.11; 

КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин / І.В. Влялько. – К., 2009. – 219 с. 

3. Петруненко Я. В. Господарсько-правові основи державних закупівель в Україні : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.04 / Я. В. Петруненко; кер. роботи О. П. Подцерковний; Нац. ун.-т 

"Одеська юридична академія". – Одеса, 2013. – 20 с. 

4. Мельников О.С. Особливості публічних закупівель як об’єкта державного регулювання 

економіки. О.С. Мельников. Теорія та практика державного управління, 2016. №1(52). С. 1-7. 

5. Севостьянова Г.С. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення публічних закупівель в 

Україні. Г.С. Севостьянова. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2016. Випуск 10, частина 2. С. 91-96. 

6. Чабан В. Електронні державні закупівлі: на шляху до інтеграції з ЄС. В. Чабан. Юридична газета, 

22 грудня 2015 р. №52 (498). С. 22-23. 

7. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Дис... канд. юрид. наук: 

12.00.04; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка / О.А. Беляневич. – К., 1999. – 173 с. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://unpan1.un.org/


8. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія / О.А. 

Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с. 

9. Бородовський С.О. Деякі питання укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві 

України / С.О. Бородовський // Юридична Україна. – 2005. – №1. – С.23-26. 

10. Бородовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.03; Національний ун-т внутрішніх справ. / С.О. Бородовский. – Х., 2005. – 

211 с. 

11. Бородовський С. Щодо укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві / С. 

Бородовський // Право України. – 2004. – №12. – С. 80–82. 

12. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова 

та ін.; за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.  

13. Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посібн. для студентів юрид. вузів і фак. Ун-тів / О.В. 

Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць та інші; за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с. 

 

Ресурси мережі інтернет: 

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

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

 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

Питання і завдання студентам: 

1. Які підстави застосування електронної системи закупівель для закупівлі товарів, робіт, послуг, 

вартість яких є меншою за встановлені Законом межі? 

2. Яким нормативним актом регулюється порядок проведення допорогових закупівель в системі? 

3. У якому разі необхідно оприлюднювати звіт про укладений договір? 

4. Які є види господарсько-правових договорів? 

5. Що таке істотна умова договору? 

6. У яких випадках допускається зміна істотних умов договору? 

7. Які підстави визнання договорів недійсними? 

8. Які види відповідальності можуть бути передбачені за порушення умов договору про 

закупівлю?  

9. Які способи забезпечення виконання договірних зобов’язань передбачені чинним 

законодавством? 

10. Який загальний порядок укладення договорів про закупівлю? 

 

 

РОЗШИРЕНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЇ № 5. 

 

Тема № 5.  Контроль та відповідальність у галузі державних закупівель 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху», «Теорія та практика публічного адміністрування», 

«Управління конкурентною політикою», «Управлінський консалтинг», «Управління ціновою та 

тарифною політикою». 

Мета лекції: ознайомитись із системою та повноваженнями органів контролю у сфері 

державних закупівель, розглянути моніторинг проведення державних закупівель уповноваженими 

органами та громадський контроль при здійсненні державних закупівель; юридичну відповідальність 

у сфері державних закупівель. 

 

План лекції: 

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

2. Моніторинг проведення державних закупівель уповноваженими органами. 

3. Громадський контроль при здійсненні державних закупівель.  

4. Юридична відповідальність у сфері державних закупівель. 

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


 

Інформаційні джерела: 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-

15/print1490279183173971/ 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-

15/print1494170540636006 

3. Закон України від 25.12.2015 року «Про публічні закупівлі». Відомості Верховної Ради України. – 

2016. – №9. – ст. 89. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування електронної 

системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» від 24.02.2016 року. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-%D0%BF 

5. Наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку 

розміщення інформації про публічні закупівлі» від 18.03.2016 року. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0447-16 

6. Наказ Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» «Про затвердження Порядку 

здійснення допорогових закупівель» від 13.04.2016 року. URL: http://www.ua-

tenders.com/legislation/orders/248043/ 

7. Влялько І. Правові засади регулювання державних закупівель у Європейському Союзі. І. Влялько. 

Європейське право, 2012. №2-4. С. 98-106. 

8. Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.11; 

КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин / І.В. Влялько. – К., 2009. – 219 с. 

9. Петруненко Я. В. Господарсько-правові основи державних закупівель в Україні : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.04 / Я. В. Петруненко; кер. роботи О. П. Подцерковний; Нац. ун.-т 

"Одеська юридична академія". – Одеса, 2013. – 20 с. 

 

Ресурси мережі інтернет: 

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

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

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

Питання і завдання студентам: 

 

1. Які органи здійснюють контроль у сфері публічних закупівель? 

2. Які основні повноваження органів контролю? 

3. Що таке моніторинг проведення публічних закупівель? 

4. Хто може здійснювати моніторинг закупівель? 

5. Яка сума повинна бути сплачена за подання скарги до АМКУ? 

6. Що таке громадський контроль та хто його може здійснювати? 

 

 

РОЗШИРЕНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЇ № 6. 

 

Тема № 6.  Удосконалення управління системою державних закупівель 

в умовах модернізації економіки України 

 

Міжпредметні зв’язки: «Вступ до фаху», «Теорія та практика публічного адміністрування», 

«Управління конкурентною політикою», «Управлінський консалтинг», «Управління ціновою та 

тарифною політикою». 

Мета лекції: ознайомитись із основними проблемами управління системою державних 

закупівель в умовах модернізації економіки України та встановити  напрями вдосконалення 

законодавства та практики здійснення державних закупівель.  

 

План лекції: 

http://www.ua-tenders.com/legislation/orders/248043/
http://www.ua-tenders.com/legislation/orders/248043/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://unpan1.un.org/


1. Основні проблеми управління системою державних закупівель в умовах модернізації економіки 

України.  

2. Напрями вдосконалення законодавства та практики здійснення державних закупівель.  

 

Інформаційні джерела: 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-

15/print1490279183173971/ 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-

15/print1494170540636006 

3. Закон України від 25.12.2015 року «Про публічні закупівлі». Відомості Верховної Ради України. – 

2016. – №9. – ст. 89. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування електронної 

системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» від 24.02.2016 року. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-%D0%BF 

5. Влялько І. Правові засади регулювання державних закупівель у Європейському Союзі. І. Влялько. 

Європейське право, 2012. №2-4. С. 98-106. 

6. Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.11; 

КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин / І.В. Влялько. – К., 2009. – 219 с. 

7. Петруненко Я. В. Господарсько-правові основи державних закупівель в Україні : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.04 / Я. В. Петруненко; кер. роботи О. П. Подцерковний; Нац. ун.-т 

"Одеська юридична академія". – Одеса, 2013. – 20 с. 

 

Ресурси мережі інтернет: 

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

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

 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

Питання і завдання студентам: 

1. Які види відповідальності передбачені законодавства у сфері публічних закупівель? 

2. Які строки накладення адміністративних стягнень? 

3. Який порядок притягнення до відповідальності у сфері публічних закупівель? 

4. Хто може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення законодавства 

у сфері публічних закупівель? 

5. Які підстави притягнення до кримінальної відповідальності за порушення законодавства у 

сфері публічних закупівель? 

 

 

 

 

 

Укладач: ____________  Решота О. А. доцент кафедри публічного адміністрування та управління 

бізнесом, к.держ.упр 

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

