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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Предметом дисципліни є організація та здійснення публічних закупівель, 

їх нормативно-правове регулювання.  

 

Мета навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Публічні закупівлі» є засвоєння 

теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо 

організації та проведення публічних закупівель.  

 

Основні завдання 

 

- оволодіти теоретичними та організаційними основами публічних 

закупівель; 

- поглиблено вивчити фінансове законодавство; 

- набути вміння роз’яснювати окремі положення законодавства щодо 

здійснення процедур публічних закупівель; 

- набути знань з питань організації та здійснення публічних закупівель, 

порядку проведення процедур закупівель; 

- оволодіти навичками з питань, що виникають під час здійснення 

процедур публічних закупівель; 

- вивчити порядок застосування процедури запиту цінових пропозицій; 

- ознайомитися зі специфікою та особливостями підготовки документації 

конкурсних торгів для різних предметів закупівлі; 

- ознайомитися з умовами застосування переговорної процедури закупівлі; 

- ознайомитися з критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів; 

- оволодіти навичками з приймання та розкриття пропозицій конкурсних 

торгів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

 

Дисципліна «Публічні закупівлі» вивчається після вивчення навчальних 

дисциплін «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Макрофінансове 

бюджетування», а її вивчення передує вивченню навчальних дисциплін 

«Управління державними та місцевими фінансами», «Фінансовий 

менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Проектне фінансування». 

 

Вимоги до знань і умінь 

 

а) знати: 

- основні принципи, технології, форми, методи, механізми організації та 

проведення публічних закупівель; 
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- вимоги бюджетного законодавства стосовно прийняття бюджетних 

зобов’язань та здійснення платежів з бюджету; 

- основні функції та права Уповноваженого органу щодо державного 

регулювання у сфері закупівель; 

- вимоги до складання технічних та якісних характеристик до предмета 

закупівлі, технічного завдання, надання забезпечення пропозиції конкурсних 

торгів, умови повернення чи неповернення забезпечення; 

- порядок проведення процедур закупівель; 

- порядок застосування процедури запиту цінових пропозицій; 

- специфіку та особливості підготовки документації конкурсних торгів для 

різних предметів закупівлі. 

б) уміти: 

- роз’яснювати окремі положення законодавства щодо здійснення процедур 

публічних закупівель; 

- проводити переговорну процедуру закупівлі; 

- здійснювати оцінку пропозицій конкурсних торгів; 

- застосовувати кваліфікаційні критерії для перевірки технічної, 

професійної та фінансової спроможності учасника торгів; 

- обґрунтовувати відмову в участі у процедурі закупівлі та відхилення 

пропозиції конкурсних торгів. 

 
 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. 

Репродуктивний 

Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

2. 

Алгоритмічний 

Вміння використовувати знання в практичній діяльності 

при розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 
 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 

Форми контролю: поточний контроль, залік. 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Державна політика у сфері закупівель 

Тема 2. Організація публічних закупівель 

Тема 3. Кваліфікаційні критерії до учасників торгів 

Тема 4. Порядок організації та проведення відкритих торгів 

Тема 5. Документація конкурсних торгів та вимоги законодавства до її 

оформлення 

Тема 6. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів 

Тема 7. Порядок організації та проведення процедур двоступеневих торгів, 

попередньої кваліфікації учасників 

Тема 8. Порядок організації та проведення процедури запиту цінових 

пропозицій 

Тема  9. Порядок організації та проведення переговорної процедури 

закупівлі  

Тема 10. Електронні закупівлі 

Тема 11. Договір про закупівлю 

Тема 12. Закупівля за рамковими угодами  

Тема 13. Звітність щодо здійснення публічних закупівель  

Тема 14. Оскарження процедур закупівлі у сфері публічних закупівель  

Тема 15. Контроль у сфері публічних закупівель 
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РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Державна політика у сфері закупівель 

Система функціонування державних закупівель в Україні. Мета та 

основні принципи державних закупівель. Нормативно-правова база щодо 

державних закупівель в Україні. Закупівлі в окремих сферах господарської 

діяльності  

Система державних закупівель та історія її розвитку в контексті 

соціальних, економічних та політичних процесів в Україні. Основні засади 

побудови та функціонування системи державних закупівель.  

 

Тема 2. Організація публічних закупівель 

Підготовка та проведення процедур закупівель, складання документації 

конкурсних торгів. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів. 

Невідповідність пропозицій умовам документації конкурсних торгів. 

Порядок утворення комітету з конкурсних торгів, головні функції 

комітету з конкурсних торгів, а також права, обов’язки голови, секретаря, 

інших членів комітету з конкурсних торгів та відповідальність членів комітету з 

конкурсних торгів за порушення вимог законодавства у сфері закупівель. 

Типове положення про комітет з конкурсних торгів. Правила організації 

державних закупівель замовником. 

Планування закупівель. Порядок визначення предмета закупівлі. Форма 

річного плану закупівель і вимоги щодо його заповнення та  оприлюднення. 

Оприлюднення інформації про закупівлю.  

 

Тема 3. Кваліфікаційні критерії до учасників торгів 

Кваліфікаційні критерії як інструмент перевірки технічної, професійної та 

фінансової спроможності учасника. Вимоги до документів, що підтверджують 

відповідність учасника кваліфікаційним критеріям. Порядок застосування 

кваліфікаційних критеріїв під час проведення процедур закупівель.  

Відмова в участі у процедурі закупівлі та відхилення пропозиції 

конкурсних торгів. Підстави для прийняття рішення про відмову в участі у 

процедурі закупівлі та відхилення пропозиції конкурсних торгів. Способи 
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документального підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у 

процедурі закупівлі. 

 

Тема 4. Порядок організації та проведення відкритих торгів 

Умови проведення основної процедури закупівлі – відкритих торгів.  

Форми документів, які використовуються під час проведення відкритих 

торгів, документація конкурсних торгів. Визначення строків для подання 

пропозицій конкурсних торгів, порядок подання та розкриття пропозицій 

конкурсних торгів, відкликання учасниками пропозицій конкурсних торгів, 

відхилення пропозицій конкурсних торгів, відміни торгів чи визнання торгів 

такими, що не відбулися, інформування учасників про результати проведення 

процедури закупівлі, питання оприлюднення інформації про проведення 

відкритих торгів.  

 

Тема 5. Документація конкурсних торгів та вимоги законодавства до її 

оформлення 

Порядок підготовки та затвердження документації конкурсних торгів, 

вимоги до її складу. Надання та оприлюднення документації конкурсних торгів, 

надання роз’яснень і внесення змін до неї.  

Вимоги до складання технічних та якісних характеристик до предмета 

закупівлі, технічного завдання, надання забезпечення пропозиції конкурсних 

торгів, умови повернення чи неповернення забезпечення.  

Стандартна документація конкурсних торгів, типові помилки під час 

підготовки документації конкурсних торгів. Заходи з мінімізації ризиків під час 

підготовки документації конкурсних торгів. 

Специфіка та особливості підготовки документації конкурсних торгів для 

різних предметів закупівлі. Приймання та розкриття пропозицій конкурсних 

торгів.   

 

Тема 6. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів 

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів. Умови застосування 

критеріїв оцінки залежно від характеру закупівлі.  

Методики оцінки пропозицій конкурсних торгів. Порядок оцінки та 

порівняння пропозицій. Типові помилки під час оцінювання. 
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Визначення переможця торгів. Порядок інформування про акцепт та 

результати торгів.  

 

Тема 7. Порядок організації та проведення процедур двоступеневих торгів, 

попередньої кваліфікації учасників 

Порядок застосування процедури двоступеневих торгів. Особливості 

проведення процедури: етапи проведення, особливості підготовки документації 

конкурсних торгів, унесення змін до неї, подання попередніх пропозицій 

конкурсних торгів, порядок подання та вимоги до остаточних пропозицій 

конкурсних торгів.  

Умови застосування процедури попередньої кваліфікації та порядок її 

проведення. Склад кваліфікаційної документації. Порядок відбору до 

подальшої участі в конкурсних торгах. 

 

Тема 8. Порядок організації та проведення процедури запиту цінових 

пропозицій 

Порядок застосування процедури запиту цінових пропозицій. Порядок 

інформування учасників про проведення процедури. Вимоги щодо складу 

запиту, строків подання та розкриття цінових пропозицій, визначення 

переможця, акцепту цінової пропозиції, укладення договору про закупівлю з 

переможцем. Порядок інформування про результати проведення процедури 

цінових пропозицій. 

Умови відхилення цінових пропозицій. Відміна чи визнання такою, що не 

відбулася, процедури запиту цінових пропозицій. 

Підготовка та проведення процедури запиту цінових пропозицій 

(складання запиту цінових пропозицій, розгляд цінових пропозицій, визначення 

переможця, випадки відміни запиту цінових пропозицій та визнання процедури 

такою, що не відбулася). 

 

Тема  9. Порядок організації та проведення переговорної процедури 

закупівлі 

Умови застосування переговорної процедури закупівлі. Порядок 

оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі 

та обґрунтування її застосування. Документальне підтвердження застосування 

вказаної процедури залежно від умови її застосування та предмета закупівлі. 
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Строки визначення переможця та акцепту, укладання договору про закупівлю, 

інформування про результати процедури, випадки відміни переговорної 

процедури закупівлі.  

Оформлення протоколу переговорів з учасником (учасниками) 

переговорної процедури закупівлі. Підготовка обґрунтування застосування 

переговорної процедури закупівлі. 

 

Тема 10. Електронні закупівлі 

Процедура електронних закупівель. Переваги застосування електронних 

засобів під час здійснення закупівель. Міжнародна практика використання 

систем електронних закупівель.  

Вимоги законодавства щодо особливостей застосування електронних 

засобів під час здійснення процедур закупівель.  

 

Тема 11. Договір про закупівлю 

Основні вимоги до укладення договору про закупівлю відповідно до 

положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з 

урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про здійснення 

державних закупівель». 

Випадки унесення змін до істотних умов договору про закупівлю та 

унесення таких змін до договору в цілому.  

 

Тема 12. Закупівля за рамковими угодами 

Порядок проведення закупівель за рамковими угодами. Особливості 

укладання та виконання рамкових угод. 

Порядок визначення генеральних замовників та взаємодія з іншими 

замовниками. 

 

Тема 13. Звітність щодо здійснення публічних закупівель 

Види звітності щодо здійснення державних закупівель. Зміст, форма, 

порядок складання та оприлюднення звіту про результати проведення 

процедури закупівлі. Вимоги до зберігання документів з питань державних 

закупівель. 
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Підготовка і подання статистичної звітності за формою державного 

статистичного спостереження № 1-торги (квартальна).  

 

Тема 14. Оскарження процедур закупівлі у сфері публічних закупівель 

Повноваження органу оскарження. Порядок оскарження дій та 

бездіяльності замовника. Вимоги до оформлення скарг. Дії та рішення 

замовника в разі отримання скарги. Строки в оскарженні. Інформація та 

документи, що можуть підтверджувати порушення процедури закупівлі, 

неправомірність дій або бездіяльність замовника. 

Типові порушення під час проведення конкурсних торгів, що найчастіше 

оскаржуються. 

 

Тема 15. Контроль у сфері публічних закупівель 

Функції, предмет та характер перевірок, які здійснюють контролюючі 

органи у сфері державних закупівель. Стадії та етапи організації перевірки 

публічних закупівель. 

Функції та завдання Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України як органу з державного регулювання у сфері закупівель.  

Завдання Державної казначейської служби щодо контролю у сфері 

державних закупівель. Повноваження Рахункової палати України при перевірці 

державних закупівель. Роль Антимонопольного комітету України у системі 

контролю за державними закупівлями. Антимонопольний комітет як орган 

оскарження.  

Державна фінансова інспекція України та її завдання у сфері контролю 

державних закупівель. Статус та основне призначення Державної служби 

статистики. 

Аналіз типових порушень під час здійснення закупівель. Відповідальність 

за порушення вимог законодавства у сфері державних закупівель. 
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