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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної дисципліни для 

студентів заочної форми навчання за галуззю знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього 

ступеня «бакалавр» з предмету «Управління державними закупівлями» є самостійне 

опрацювання студентами навчальної інформації щодо здійснення аудиту і оцінювання 

управлінської діяльності на підприємстві чи в установі. 

Тому самостійна робота студента виступає особливою форма організації навчального 

процесу, за якої заплановані необхідні завдання виконуються студентом самостійно під 

методичним керівництвом викладача. Основною метою самостійної роботи студента є 

засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у студентів загальних і 

професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у становленні майбутнього фахівця 

вищого рівня кваліфікації. 

Здійснення самостійної роботи студентом передбачає опрацювання лекційного 

матеріалу; опрацювання та вивчення рекомендованої літератури, основних термінів та понять 

за темами дисципліни; підготовку до виступу на семінарських заняттях; поглиблене 

опрацювання окремих лекційних тем або питань; написання есе за заданою проблематикою; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за означеною проблематикою дисципліни; 

аналітичний розгляд наукової публікації; контрольну перевірку студентами особистих знань 

за запитаннями для самодіагностики; підготовку до контрольних робіт та інших форм 

поточного контролю; підготовку до модульного контролю (колоквіуму); систематизацію 

вивченого матеріалу з метою підготовки до семестрового заліку. 

 

РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

№ 

розділу, 

теми 

Назва розділу, теми Кількість 

годин 

СРС 

Форма 

контролю 

Термін 

виконання 

СРС 

Тема 1 
Загальні засади управління державними 

закупівлями 
7/3 

Конспект, 

семінарські 

заняття, 

екзамен  

Протягом 

семестру 

Тема 2 
Суб'єкти управлінських відносин у сфері 

державних закупівель 
7/4 

Тема 3 
Нормативно-правові засади здійснення 

державних закупівель 
8/4 

Тема 4 
Процедура проведення державних 

закупівель 
8/4 

Тема 5 
Контроль та відповідальність у галузі 

державних закупівель 
8/3 

Тема 6 

Удосконалення управління системою 

державних закупівель 

в умовах модернізації економіки України 

8/4 

Разом годин 46/22   

 



РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка сприяє 

активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує вміння навчатися і 

займатися науковою роботою. Самостійна робота є основним засобом опанування 

навчального процесу студентами у вільний від занять час. 

Метою самостійної роботи є сприяння оволодінню теоретичними знаннями з  питань 

управління державними закупівлями, а також вивчення теоретичних положень та вироблення 

навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.  

Основні завдання самостійної роботи: 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.  

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентом: у процесі 

виконання студентом самостійного завдання необхідно з’ясувати питання та виконати 

завдання із кожної теми запропонованої самостійної роботи, опрацювати рекомендовані 

джерела літератури та дати відповіді на питання для самоконтролю. Самостійна робота 

студента із навчальної дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» 

направлена на ефективніше та глибше засвоєння навчального матеріалу та вироблення у 

студентів навичок креативного мислення. 

  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №1 

Тема № 1. Загальні засади управління державними закупівлями  

 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

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. 

 

Опрацювати джерела літератури: 

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.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    

 

Питання для самоконтролю: 

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? 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №2 

 

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

 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

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. 

 

Опрацювати джерела літератури: 

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.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/


 

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 

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

 

Питання для самоконтролю: 

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? 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №3 

 

Тема № 3.   Нормативно-правові засади здійснення державних закупівель 

 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

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. 

 

Опрацювати джерела літератури: 

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

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

 

Питання для самоконтролю: 

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? 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 4 

 

Тема № 4.  Процедура проведення державних закупівель 

 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

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.  
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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    

 

Питання для самоконтролю: 

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? 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 5. 

Тема № 5.  Контроль та відповідальність у галузі державних закупівель 

 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

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

 

Питання для самоконтролю: 

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? 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 6. 

Тема № 6. Удосконалення управління системою державних закупівель 

в умовах модернізації економіки України 

 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Основні проблеми управління системою державних закупівель в умовах модернізації 

економіки України.  

2. Напрями вдосконалення законодавства та практики здійснення державних закупівель.  
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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. 
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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 – 
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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    

 

Питання для самоконтролю: 

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? 

 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 

  

Оцінка «5-4 бали» передбачає: розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; повний 

перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та законів; використання 

актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх подій в економічній сфері 

в країні та за її межами; використання матеріалів періодики; проведений опис об’єктів. 

Оцінка «4-3 бали» передбачає: порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не 

зроблено розкриття двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання) 

 

Оцінка «3-2 бали» передбачає:  робота студента малообґрунтована, неповна; студент 

не опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодики, робота студента малообґрунтована, 

неповна; використані матеріали лише підручника. 

Оцінка «1-2 бали» передбачає: самостійна робота виконана менше, ніж 20% загального 

обсягу завдань. 

 

 

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/

