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РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Для ефективного закріплення теоретичних знань лекційного матеріалу, при опрацюванні 

матеріалу у процесі самостійної роботи студента й під час виконання індивідуальної науково-дослідної 

роботи використовується особлива форма навчального заняття, а саме  - семінарське заняття. Завдяки 

семінарським заняттям відбувається дискусія навколо попередньо визначених тем, до яких студенти 

готують тези виступів, а також проблемні питання, відповідь на які має бути знайдена під час 

обговорення.  

Семінарські заняття проводяться у формі дискусії із застосуванням інтерактивних методів 

навчання, доповідей, презентацій, активного обговорення проблемних питань з навчальної дисципліни 

для максимальної активізації мислення студентів та формування креативного підходу розумової 

діяльності. 

Мета семінарських занять з курсу «Управління державними закупівлями» – поглиблення та 

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 семінарського заняття: 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.  

Викладач оцінює на кожному семінарському занятті підготовлені студентами доповіді, їх 

виступи, активність у дискусії, вміння формувати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки 

за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані студентом оцінки за окремі 

семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з цієї навчальної дисципліни. 

 

РОЗДІЛ 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 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 

 

РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

План семінарського заняття № 1. 

Тема № 1.  Загальні засади управління державними закупівлями 



 

Навчальний час: 2год. 

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

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

тарифною політикою». 

 Мета та завдання семінару: 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 семінарського заняття: 
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. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Визначте основні види процедур закупівель. 

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? 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

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    

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, плани 

семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення, презентації. 

 

 

План семінарського заняття № 2. 

 

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

   

Навчальний час: 2 год. 

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

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

тарифною політикою». 

Мета і завдання семінару: ознайомитись із поняттям та критеріями визначення замовників, їх 

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

повноваженнями тендерного комітету.  

 

План семінарського заняття: 

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. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

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? 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

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. 

 

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


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. 

 

План семінарського заняття № 3. 

 

Тема № 3.  Нормативно-правові засади здійснення державних закупівель 

 

Навчальний час: 2 год. 

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

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

тарифною політикою». 

Мета та завдання семінару: 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 семінарського заняття: 

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. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

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? 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

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/ 

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

 

План семінарського заняття № 4. 

 

Тема № 4. Процедура проведення державних закупівель   

 

Навчальний час: 2 год. 

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

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

тарифною політикою». 

Мета і завдання семінару: 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 семінарського заняття: 

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.  

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

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? 

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


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? 

 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

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. 

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.  

 

План семінарського заняття № 5. 

 

Тема № 5.  Контроль та відповідальність у галузі державних закупівель 

 

Навчальний час: 2 год. 

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


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

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

тарифною політикою». 

Мета і завдання семінару: 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 семінарського заняття: 

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. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

 

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? 

 

Форми контролю знань: – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, 

дискусія. 

 

Список рекомендованої літератури до теми семінару: 

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

навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, презентації.  

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
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1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

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

бізнесом, к.держ.упр. 


