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РОЗДІЛ 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 

 

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 2. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

1. Особливості здійснення процедур закупівлі якого із предметів закупівель встановлюються 

окремим Законом?  

А. послуги енергосервісу.  

Б. електрична енергія, послуги з її постачання, передачі та розподілу.  

В. послуги охорони органами державної служби охорони.  

 

2. Яким чином затверджується склад тендерного комітету та зміни до нього?  

А. Рішенням голови комітету.  

Б. Рішенням організації-замовника. 

 В. Протоколом засідання тендерного комітету.  

 

3. Яким чином призначається заступник та секретар тендерного комітету? 

А. Рішенням голови комітету.  

Б. Рішенням організації-замовника.  

В. Протоколом засідання тендерного комітету.  

 

4. Чи можуть подаватися скарги щодо змісту тендерної документації після закінчення строку 

подання тендерних пропозицій?  

А. ні, не можуть. 

Б. так, можуть, але лише якщо не укладено договір про закупівлю.  

В. лише у разі та щодо змін до тендерної документації, внесених замовником, що продовжує строк 

подання пропозицій. 

 

5. Державне підприємство адміністративно наказом міністерства визначено адміністратором 

єдиного офіційного державного веб-порталу адміністративних послуг, передбаченого 

законодавством. Чи повинно підприємство застосовувати процедури, передбачені Законом у разі 

здійснення закупівель? 



 А. ні.  

Б. так.  

В. тільки у разі закупівель за рахунок виділених з державного бюджету коштів. 

 

 6. Який з принципів не відповідає нормам Закону? 

А. захист вітчизняного виробника.  

Б. добросовісна конкуренція серед учасників.  

В. відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.  

 

7. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе 

до відхилення їх пропозицій  

А. можуть бути зазначені в тендерній документації.  

Б. обов’язково зазначаються в оголошенні про закупівлю, якщо вартість закупівлі перевищує межі, 

встановлені частиною 4 статті 10 Закону.  

В. обов’язково зазначаються в тендерній документації у разі, якщо вартість закупівлі перевищує 

межі, встановлені частиною 4 статті 10 Закону.  

 

8. Яка спільна особливість процедур конкурентного діалогу та переговорної процедури? 

А. можливість проведення переговорів.  

Б. проведення процедури у два етапи.  

В. можливість внесення змін у документацію після першого етапу. 

Г. можливість застосування обох процедур для допорогових і вищепорогових закупівель. 

 

 9. Де обов’язково оприлюднюється річний план закупівель? 

А. на веб-порталі закупівель.  

Б. на власному веб-сайті замовника. 

В. на веб-порталі Державної казначейської служби. 

 

10. У яких випадках згідно Закону «Про публічні закупівлі» обов’язковим є використання 

електронного аукціону?  

А. У разі проведення процедур відкритих торгів та конкурентного діалогу.  

Б. Відкриті торги, конкурентний діалог, відбір і конкурентний відбір при здійсненні закупівель за 

рамковими угодами.  

В. У випадках всіх процедур закупівель.  

Г. У разі використання електронного цифрового підпису.  

 

11. За якою адресою в електронній системі закупівель знаходиться веб-портал закупівель 

Уповноваженого органу? 

А. www.prozorro.gov.ua  

Б. www.me.gov.ua  

В. www.tender.me.gov.ua  

 

12. Ким встановлюється математична формула для визначення приведеної ціни згідно Закону «Про 

публічні закупівлі»?  

А. автоматично – системою хмарних обчислень електронної системи закупівель на підставі 

критеріїв оцінки пропозицій, визначених замовником.  

Б. замовником – в оголошенні та у тендерній документації відповідно до критеріїв оцінки 

пропозицій. В. авторизованим електронним майданчиком – на підставі затвердженої 

Уповноваженим органом стандартної документації. 

http://www.prozorro.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.tender.me.gov.ua/


 

13. Який з випадків не є підставою у відмові проведення платежу органом Держказначейства?  

А. отримання від органів ДАСУ негативного висновку по результатам проведеного моніторингу 

закупівель щодо певного замовника.  

Б. відсутність звітності про проведення закупівлі, передбаченої Законом.  

В. наявність відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 Закону. 

 

 14. Яким чином забезпечується громадський контроль у сфері закупівель: 

 А. через вільний доступ до всієї інформації щодо закупівель, яка підлягає оприлюдненню 

відповідно до Закону. 

 Б. через вільний доступ до всієї інформації щодо закупівель, яка підлягає оприлюдненню 

відповідно до Закону. 

 В. через участь громадськості у засіданнях тендерних комітетів замовників.  

Г. через участь у перевірках закупівель органами ДАСУ. 

 

15. У якому разі оголошення про закупівлю додатково оприлюднюється англійською мовою?  

А. якщо купується продукція іноземного виробництва.  

Б. якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг – 133 

тисячам євро; для робіт – 5 мільйонам 150 тисячам євро.  

В. якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро.  

 

16. Особливості здійснення процедур закупівлі якого із предметів закупівель встановлюються 

окремим Законом?  

А. послуги енергосервісу.  

Б. електрична енергія, послуги з її постачання, передачі та розподілу.  

В. послуги охорони органами державної служби охорони.  

 

17. Яким чином затверджується склад тендерного комітету та зміни до нього?  

А. Рішенням голови комітету.  

Б. Рішенням організації-замовника.  

В. Протоколом засідання тендерного комітету. 

 

 18. Яким чином призначається заступник та секретар тендерного комітету?  

А. Рішенням голови комітету. 

Б. Рішенням організації-замовника.  

В. Протоколом засідання тендерного комітету.  

 

19. Інформація про відсутність підстав, визначених у ст. 17 Закону, вимагається від учасника  

А. за формою, встановленою замовником. 

Б. в довільній формі.  

В. за формами, встановленими відповідними електронними майданчиками. 

 

20. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе 

до відхилення їх пропозицій  

А. можуть бути зазначені в тендерній документації.  

Б. обов’язково зазначаються в оголошенні про закупівлю, якщо вартість закупівлі перевищує межі, 

встановлені частиною 4 статті 10 Закону.  

В. обов’язково зазначаються в тендерній документації у разі, якщо вартість закупівлі перевищує 

межі, встановлені частиною 4 статті 10 Закону.  



 

21. Які умови про предмет закупівлі мають бути обов’язково визначені в договорі?  

А. найменування (номенклатура, асортимент), кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги 

до їх якості. 

 Б. найменування (номенклатура, асортимент) та умова припинення договору у разі відсутності 

фінансування з боку замовника.  

В. визначаються за згодою сторін.  

 

22. Чи мають право замовники передбачати в умовах договорів попередню оплату? 

 А. не бюджетні організації - без обмежень; замовники, які фінансуються з бюджету – у порядку, 

встановленому КМУ.  

Б. мають право тільки замовники, які не фінансуються з бюджету.  

В. попередня оплата заборонена у публічних закупівлях. 

 

23. Який з випадків внесення змін до договору не передбачений Законом?  

А. зміни, пов’язані зі збільшенням поставок продукції на суму, що не перевищує меж, визначених 

статтею 2 Закону. 

Б. зміни, пов’язані з покращенням якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не 

призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.  

В. узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і 

послуг) 

 

24. Державне підприємство адміністративно наказом міністерства визначено адміністратором 

єдиного офіційного державного веб-порталу адміністративних послуг, передбаченого 

законодавством. Чи повинно підприємство застосовувати процедури, передбачені Законом у разі 

здійснення закупівель?  

А. ні.  

Б. так. 

В. тільки у разі закупівель за рахунок виділених з державного бюджету коштів. 

 

25. Який з принципів не відповідає нормам Закону? 

 А. захист вітчизняного виробника.  

Б. добросовісна конкуренція серед учасників.  

В. відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель. 

 

26. Яка діяльність не вважається діяльністю в окремих сферах господарювання згідно Закону?  

А. виробництво та постачання теплової енергії до мереж загального користування, якщо таке 

виробництво є наслідком іншої виробничої діяльності замовника, крім діяльності, що 

здійснюється у сферах, визначених у цьому пункті, при цьому постачання теплової енергії 

здійснюється лише в цілях економної експлуатації виробничих потужностей замовника, а доходи 

від цієї діяльності не перевищують 20 відсотків середньорічного доходу за попередні три роки, 

включаючи дохід за поточний рік.  

Б. надання послуг автостанцій, портів, аеропортів, послуг з аеронавігаційного обслуговування 

польотів повітряних суден.  

В. розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової 

техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, організація, координація, а також безпосереднє 

постачання товарів, виконання робіт та надання послуг на виконання державного оборонного 

замовлення.  

 



27. Яка спільна особливість процедур конкурентного діалогу та переговорної процедури?  

А. можливість проведення переговорів.  

Б. проведення процедури у два етапи.  

В. можливість внесення змін у документацію після першого етапу. 

 Г. можливість застосування обох процедур для допорогових і вищепорогових закупівель.  

 

28. Де обов’язково оприлюднюється річний план закупівель?  

А. на веб-порталі закупівель. 

 Б. на власному веб-сайті замовника.  

В. на веб-порталі Державної казначейської служби.  

 

29. Замовник вимагає подання тендерного забезпечення у вигляді договору страхування 

відповідальності з документом, який підтверджує внесення першого страхового внеску. Які дії 

учасника є вірними?  

А. Учасник подає тендерне забезпечення в порядку, зазначеному у тендерної документації.  

Б. Учасник звертається до замовника з вимогою внести зміни до тендерної документації, оскільки 

Закон не передбачає такого виду тендерного забезпечення. 

В. Учасник у складі тендерної пропозиції торгів надає власний гарантійний лист про оформлення 

договору страхування відповідальності у разі перемоги у торгах. 

 

30. У який строк замовник повинен надати роз’яснення щодо тендерної документації у разі 

звернення учасника? 

 А. не менше ніж за три робочі дні до дати розкриття.  

Б. не більше ніж 10 робочих днів з дати оприлюднення тендерної документації.  

В. протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення звернення.  

 

31. З якої дати обчислюється строк розгляду скарги?  

А. з дати відправлення скарги до органу оскарження.  

Б. з дати оприлюднення реєстраційної картки скарги в ЕСЗ. 

В. з дати прийняття скарги до розгляду.  

 

32. Ким встановлюється математична формула для визначення приведеної ціни згідно Закону «Про 

публічні закупівлі»? 

А. автоматично – системою хмарних обчислень електронної системи закупівель на підставі 

критеріїв оцінки пропозицій, визначених замовником. 

Б. замовником – в оголошенні та у тендерній документації відповідно до критеріїв оцінки 

пропозицій. В. авторизованим електронним майданчиком – на підставі затвердженої 

Уповноваженим органом стандартної документації.  

 

33. Який з випадків не є підставою у відмові проведення платежу органом Держказначейства? 

 А. отримання від органів ДАСУ негативного висновку по результатам проведеного моніторингу 

закупівель щодо певного замовника.  

Б. відсутність звітності про проведення закупівлі, передбаченої Законом.  

В. наявність відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 Закону.  

 

34. Яким чином забезпечується громадський контроль у сфері закупівель: 

А. через вільний доступ до всієї інформації щодо закупівель, яка підлягає оприлюдненню 

відповідно до Закону.  



Б. через вільний доступ до всієї інформації щодо закупівель, яка підлягає оприлюдненню 

відповідно до Закону.  

В. через участь громадськості у засіданнях тендерних комітетів замовників. 

Г. через участь у перевірках закупівель органами ДАСУ. 

 

35. Чи мають право замовники передбачати в умовах договорів попередню оплату?  

А. не бюджетні організації - без обмежень; замовники, які фінансуються з бюджету – у порядку, 

встановленому КМУ.  

Б. мають право тільки замовники, які не фінансуються з бюджету.  

В. попередня оплата заборонена у публічних закупівлях. 

 

 36. Чи можуть подаватися скарги щодо змісту тендерної документації після закінчення строку 

подання тендерних пропозицій?  

А. ні, не можуть.  

Б. так, можуть, але лише якщо не укладено договір про закупівлю  

В. лише у разі та щодо змін до тендерної документації, внесених замовником, що продовжує 

строк подання пропозицій.  

 

37. Чи мають право замовники передбачати в умовах договорів попередню оплату? 

 А. не бюджетні організації – без обмежень; замовники, які фінансуються з бюджету – у порядку, 

встановленому КМУ.  

Б. мають право тільки замовники, які не фінансуються з бюджету.  

В. попередня оплата заборонена у публічних закупівлях.  

 

38. Який з випадків внесення змін до договору не передбачений Законом? 

А. зміни, пов’язані зі збільшенням поставок продукції на суму, що не перевищує меж, 

визначених статтею 2 Закону.  

Б. зміни, пов’язані з покращенням якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не 

призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.  

В. узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і 

послуг).  

 

39.Державне підприємство адміністративно наказом міністерства визначено адміністратором 

єдиного офіційного державного веб-порталу адміністративних послуг, передбаченого 

законодавством. Чи повинно підприємство застосовувати процедури, передбачені Законом у разі 

здійснення закупівель? 

А. ні.  

Б. так.  

В. тільки у разі закупівель за рахунок виділених з державного бюджету коштів. 

 

40. Який з принципів не відповідає нормам Закону? 

 А. захист вітчизняного виробника.  

Б. добросовісна конкуренція серед учасників.  

В. відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.  

 

41.Який з принципів не відповідає нормам Закону?  

А. захист вітчизняного виробника.  

Б. добросовісна конкуренція серед учасників.  

В. відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.  



 

42. У який строк замовник повинен надати роз’яснення щодо тендерної документації у разі 

звернення учасника?  

А. не менше ніж за три робочі дні до дати розкриття.  

Б. не більше ніж 10 робочих днів з дати оприлюднення тендерної документації.  

В. протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення звернення.  

 

43. Де обов’язково оприлюднюється річний план закупівель?  

А. на веб-порталі закупівель.  

Б. на власному веб-сайті замовника.  

В. на веб-порталі Державної казначейської служби.  

 

44. Яка спільна особливість процедур конкурентного діалогу та переговорної процедури?  

А. можливість проведення переговорів. 

 Б. проведення процедури у два етапи.  

В. можливість внесення змін у документацію після першого етапу.  

Г. можливість застосування обох процедур для допорогових і вищепорогових закупівель. 

 

45. У якому разі оголошення про закупівлю додатково оприлюднюється англійською мовою?  

А. якщо купується продукція іноземного виробництва.  

Б. якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг – 133 

тисячам євро; для робіт – 5 мільйонам 150 тисячам євро.  

В. якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро.  

 

46. Особливості здійснення процедур закупівлі якого із предметів закупівель встановлюються 

окремим Законом? 

А. послуги енергосервісу. 

 Б. електрична енергія, послуги з її постачання, передачі та розподілу.  

В. послуги охорони органами державної служби охорони.  

 

47. Яким чином затверджується склад тендерного комітету та зміни до нього?  

А. Рішенням голови комітету.  

Б. Рішенням організації-замовника.  

В. Протоколом засідання тендерного комітету.  

 

48. Яким чином призначається заступник та секретар тендерного комітету?  

А. Рішенням голови комітету.  

Б. Рішенням організації-замовника.  

В. Протоколом засідання тендерного комітету.  

 

49. Чи може замовником бути призначена уповноважена особа для організації і здійснення 

закупівель без створення тендерного комітету?  

А. так, для організації закупівель може бути призначена уповноважена особа у порядку 

визначеному Законом.  

Б. ні, процедури організовуються тільки тендерним комітетом.  

В. частково так, оскільки всю роботу може проводити уповноважена особа, але рішення 

затверджуються виключно тендерним комітетом. 

 



50. Замовник вимагає подання тендерного забезпечення у вигляді договору страхування 

відповідальності з документом, який підтверджує внесення першого страхового внеску. Які дії 

учасника є вірними? 

А. Учасник подає тендерне забезпечення в порядку, зазначеному у тендерної документації.  

Б. Учасник звертається до замовника з вимогою внести зміни до тендерної документації, 

оскільки Закон не передбачає такого виду тендерного забезпечення. 

В. Учасник у складі тендерної пропозиції торгів надає власний гарантійний лист про оформлення 

договору страхування відповідальності у разі перемоги у торгах. 
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