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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Навчальним планом передбачено виконання кожним студентом індивідуального 

навчально-дослідного завдання. 

Творча, наближена до наукового осмислення і узагальнення робота можлива лише як 

результат організації самостійного навчання з обов’язковою присутністю в ній цілей 

дослідження та їх досягнення за допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім 

того, така робота повинна бути індивідуалізованою, з врахуванням рівня творчих можливостей 

студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо. 

Практична реалізація такого принципу навчання пов’язана із використанням в 

навчальному процесі індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної самостійної 

роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського 

характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної 

дисципліни і завершується разом із складанням заліку із даної навчальної дисципліни. 

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з 

навчальної дисципліни «Управління державними закупівлями» та розвиток навичок 

самостійної роботи. 

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах програми 

навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі 

лекційних, семінарських занять, охоплює одну тему (декілька тем) або зміст навчальної 

дисципліни в цілому. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладача. 

Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. Завдання можуть 

мати комплексний характер і тоді до їх виконання можуть залучатися кілька студентів. 

Вибір ІНДЗ узгоджується з лектором. 

 

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань: 

 вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення; 

 теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, 

принципів, тощо, на основі яких виконуються завдання; 

 методи – вказуються і коротко характеризуються методи роботи; 

 основні результати роботи ті їх обговорення – подаються статистичні або якісні 

результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна 

інформація та її аналіз тощо; 

 висновки – указують результати, отримані під час проведення дослідження, пропозиції 

або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно до результатів 

дослідження; 



 список використаної літератури; 

 додатки (за необхідності). 

 

ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ: 

 

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.  
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ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

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

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

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

4. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

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

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

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

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

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

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

 

 

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

Порядок подання та захист ІНДЗ 

Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) зошита (реферату) 

з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх 

позицій змісту завдання (за об’ємом до 10 арк. розміру А4). 

ІНДР подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни, не пізніше 

ніж за 2 тижні до заліку. 

Оцінка за ІНДР виставляється на заключному занятті з курсу на основі попереднього 

ознайомлення викладача із змістом ІНДР. 

Можливий також захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу 

(до 20 хв.). 

Оцінка за ІНДЗ враховується при виведенні підсумкової оцінки. 

Питома вага ІНДР у загальній оцінці з дисципліни, залежно від складності та змісту 

завдання визначається викладачем. 

 

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


РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання бали 

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. 

5 

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.   

4 

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.  

3 

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. 

2 

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.  

0-1 

 

 

Укладач: ____________Решота О. А. доцент кафедри публічного адміністрування та 

управління бізнесом, к. держ. упр. 

 

 


