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Вибіркова дисципліна.  

Форма контролю: залік. 

Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120, у т.ч. лекції – 

28 годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна 

робота – 78 годин. 

Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний 

(online). 

Мова викладання: українська. 

Рік викладання – 2022. 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 

розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; 

у режимі відеоконференцій Zoom, через електронну 

пошту, Viber, Messenger, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити Базові знання з економічної теорії, вищої та прикладної  

математики, статистики, економетрики та оптимізаційних 

методів і моделей, економіки підприємства, 

менеджменту, маркетингу. 
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1. Мета і завдання дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування сучасних знань 

про економіко-організаційний механізм здійснення публічних закупівель та 

вироблення у студентів вміння застосовувати здобуті знання у процесі 

здійснення публічних закупівель. 

Публічні закупівлі як інструмент макроекономічного регулювання, засіб 

попередження кризових явищ в економіці та забезпечення економічного 

зростання є однією з форм ринкової діяльності держави, ключовими функціями 

якої є задоволення суспільних потреб, зменшення державних видатків через 

механізм чесної конкуренції. Принципами здійснення публічних закупівель в є 

добросовісна конкуренція постачальників; максимальна економія та 

ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 

недискримінація учасників торгів; об’єктивна та неупереджена оцінка 

тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням. На 

перерахованих принципах базуються як національні, так і міжнародні правила 

закупівель. 

Курс спрямований на 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. 

 

2. Результати навчання 

 

Освітньою програмою визначені наступні компетентності (загального 

характеру – ЗК та спеціальні (фахові) – СК): 

– Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями (ЗК4); 

– Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК7); 

– Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК8); 

– Здатність діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК14); 

– Здатність логічно і послідовно передавати отримані базові знання 

предметної області маркетингу (СК1). 

При вивченні дисципліни студент повинен набути наступні результати 

(програмні результати навчання (ПРН)): 

– Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу (ПРН3); 

– Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі використання необхідного аналітичного й 

методичного інструментарію (ПРН4); 
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– Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, 

враховувати рівень невизначеності маркетингового середовища при 

прийнятті управлінських рішень (ПРН9); 

– Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань, бути критичним і самокритичним (ПРН12); 

– Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської ініціативи (ПРН13); 

– Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості 

(ПРН15); 

– Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, 

підвищувати рівень особистої професійної підготовки (ПРН16). 

Набути соціальних навичок (soft-skills): 

– здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і 

презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності; 

– небайдуже ставлення до участі у громадських суспільних заходах, 

спрямованих на підтримку здорового способу життя оточуючих. 

 
3. Політика курсу та академічна доброчесність 

 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її 

порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 

процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 

академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Державна політика у сфері закупівель. 

Тема 2. Особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг. 

Тема 3. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель. 

Тема 4. Процедури закупівлі. 

Тема 5. Електронні закупівлі в PROZORRO.  

Тема 6. Основні вимоги до тендерної пропозиції та порядок її подання. 

Тема 7. Розгляд тендерних пропозицій та укладення договору про закупівлю 

Тема 8. Оскарження процедур закупівлі. Відповідальність у сфері публічних 

закупівель. 

5. Система оцінювання та вимоги 

 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
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Види контролю: поточний, підсумковий.  

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, 

усне  опитування, письмовий контроль. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний 

контроль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або 

лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та 

дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів 

навчання.  
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http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0449-16
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