
Дисципліна  Публічні закупівлі он-лайн 

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 

еконміка, економіка підприємства, менеджмент, облік і оподаткування, 

фінанси підприємств. 

Що буде 

вивчатися 

Засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей 

щодо організації та проведення публічних тендерних закупівель та торгів, 
державної політики у сфері закупівель, організації публічних закупівель он-

лайн, кваліфікаційні критеріїв до учасників торгів, порядок організації та 

проведення відкритих торгів он-лайн, документація конкурсних торгів та 

вимоги законодавства до її оформлення, критерії та методика оцінки 

пропозицій конкурсних торгів, порядок організації та проведення процедур 

двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації учасників, порядок 

організації та проведення процедури запиту цінових пропозицій, порядок 

організації та проведення переговорної процедури закупівлі, електронні 

закупівлі, договір про закупівлю, закупівля за рамковими угодами, звітність 

щодо здійснення публічних закупівель, окарження процедур закупівлі у 

сфері публічних закупівель, контроль у сфері публічних закупівель он-лайн.  
Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

У результаті вивчення дисципліни “ Публічні закупівлі он-лайн ” студенти 

повинні: 

– розуміти сутність та вивчити теоретичні й організаційно-правові 

основи у сфері публічних закупівель он-лайн в контексті соціальних, 

економічних та політичних процесів в Україні; 

– володіти необхідною фінансовою термінологією, що вживаються в 

законодавстві, яке регулює сферу публічних закупівель он-лайн, зокрема у 

сфері застосування Закону України “Про публічні закупівлі”, меті та 

основним принципам публічних закупівель он-лайн; 

– володіти інформацією щодо повноважень, завдань та функцій суб'єктів 

сфери закупівель он-лайн; 

– знати вимоги бюджетного законодавства стосовно прийняття 

бюджетних зобов’язань та здійснення платежів з бюджету; 

– володіти знаннями щодо особливостей організації закупівельної 

діяльності уповноваженою особою, тендерним комітетом та центральною 

закупівельною організацією; 

– вміти планувати публічні закупівлі он-лайн; 

– володіти інформацією про види процедур закупівлі; 

– вміти використовувати інструментарій обрання оптимальної процедури 

закупівлі он-лайн; 

– вміти перевірити технічну, професійну та фінансову спроможність 

учасників процедури закупівлі он-лайн; 

– вміти формувати документацію конкурсних торгів; 

– вміти оцінити пропозиції конкурсних торгів; 

– знати порядок організації та проведення переговорної процедури 

закупівлі он-лайн; 

– вміти укладати договори про закупівлю; 

– володіти навиками складання та оприлюднення звіту про результати 

проведення процедури закупівлі, вимоги до зберігання документів з питань 

публічних закупівель он-лайн; 

– володіти знаннями щодо видів юридичної відповідальності у сфері 



публічних закупівель. Знати порядок притягнення до відповідальності осіб 

за 

порушення законодавства у сфері закупівель; 

– проводити контрольно-аналітичну роботу у сфері публічних 

закупівель; 

– набути навиків використання теоретичних знань на практиці; 

– вміти раціонально поєднувати теоретичні положення з аналізом 

цифрового матеріалу; 

– виявляти вміння зіставляти, аналізувати, узагальнювати досліджуваний 

матеріал.  
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 та особливості здійснення закупівель 

через електронну систему Prozorro (подання, прийом, реєстрація та 

розміщення інформації і т.д.); 

особливості та специфіку здійснення закупівель окремих 

предметів закупівлі он-лайн; 

- 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 он-лайн;  

- порядок застосування процедури запиту цінових пропозицій;  

- специфіку та особливості підготовки документації конкурсних торгів для 

різних предметів закупівлі он-лайн.  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

загальні: 
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 та знати порядок організації та 

проведення відкритих торгів; 

ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

спеціальні  

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

основ функціонування сучасної економіки. 

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 он-лайн. 

  

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 

 


