
Дисципліна  Тендерні закупівлі та торги 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4,0 кредити 

Мова викладання  українська 

Кафедра Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Вимоги до 

початку вивчення 

Передумовою вивчення навчальної дисципліни є нормативні навчальні 

дисципліни:  економічна теорія, мікро-, макро-, соціальна-, регіональна 

економіка, економіка підприємства, менеджмент, облік і оподаткування, 

фінанси підприємств. 

Що буде 

вивчатися 

Формування у студентів цілісної системи знань про суть публічних 

закупівель, опанування теоретичних та  практичних навиків самостійного 

вирішення завдань, пов’язаних із публічними закупівлями в контексті 

соціальних, економічних та політичних процесів в Україні. Суть, особливості 

та розвиток публічних закупівель в україні; процес публічних закупівель: 

рамки та виключення; нституційна структура системи закупівель; організація 

закупівельної діяльності; Процеси здійснення публічних закупівель. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення курсу сприяє:  

- оволодінню теоретичними та організаційними основами публічних 

закупівель;  

- поглибленню вивчити фінансове законодавство;  

- набуття вміння роз’яснювати окремі положення законодавства щодо 

здійснення процедур публічних закупівель;  

- набуття знань з питань організації та здійснення публічних закупівель, 

порядку проведення процедур закупівель;  

- оволодінню навичками з питань, що виникають під час здійснення процедур 

публічних закупівель;  

- вивченню порядок застосування процедури запиту цінових пропозицій;  

- ознайомленню зі специфікою та особливостями підготовки документації 

конкурсних торгів для різних предметів закупівлі;  

- ознайомленню з умовами застосування переговорної процедури закупівлі;  

- ознайомленню з критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів;  

- оволодінню навичками з приймання та розкриття пропозицій конкурсних 

торгів.  

Чому можна 

навчитися/резуль

тати навчання 

(ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

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

проведення публічних закупівель;  

- 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.  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 
компетентності: 
загальні: 
ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 



уміннями 

(компетентності) 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

спеціальні  

СК 1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 

основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях. 

СК 2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з 

чинними нормативними та правовими актами, роз’яснювати окремі 

положення законодавства щодо здійснення процедур публічних закупівель;. 

СК 4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати, застосовувати кваліфікаційні критерії для перевірки 

технічної, професійної та фінансової спроможності учасника торгів. 

СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 

інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК 11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного методичного інструментарію; здійснювати оцінку пропозицій 

конкурсних торгів. 

СК 12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; проводити 

переговорну процедуру закупівлі. 

СК 13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

СК 14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища, обґрунтовувати 

відмову в участі у процедурі закупівлі та відхилення пропозиції конкурсних 

торгів.  

Інформаційне 

забезпечення 

Конспекти лекцій, навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, он-лайн 

консультування. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


