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Обсяг кредитів / Kreditszám

4 (120 годин) / 4 (120 óra)

Підсумкова форма контролю / 

Ellenőrzés formája

Залік / Beszámoló

Навчальний рік, семестр / Tanév, félév

2022-2023, IІ

Загальні відомості про дисципліну/ 

A tantárgy általános ismertetése



Тип дисципліни / Tantárgy típusа

вибіркова / választható

Лекції (год.) / Előadások (óra)

10 – денна / nappali

4 – заочна / levelező

Практичні заняття (год.) / Gyakorlatі (óra)

20 – денна / nappali

0 – заочна / levelező

Самостійна робота (год.) /Önálló munka (óra)

90 – денна / nappali

116 – заочна / levelező



Пріоритети дисципліни /

A tantárgy prioritásai

Чому це цікаво ... /

Miért érdekes ...

Використання ІТ /

IT használata

Формування бізнес-
комунікацій / 

Üzleti kommunikáció
fejlesztése

Вивчення тендерної 
документації / 

Pályázati dokumentáció
tanulmányozása



➢ Мета навчальної дисципліни «Основи публічних

закупівель» - опанування здобувачами освіти

теоретичних основ і практичних навичок організації та

здійснення процедури публічних закупівель відповідно

до вимог чинного законодавства.

➢ Особливу увагу приділено опануванню електронної

системи для проведення публічних закупівель «Prozorro»

(e-procurement system), яка забезпечує проведення

процедур закупівель, створення, розміщення та обмін

інформацією, функціонування й документообіг між всіма

ланками системи.



➢A közbeszerzés alapjai c. tantárgy célja az, hogy

megismertesse a hallgatókkal a közbeszerzési

eljárásokhoz szükséges módszertani és jogi keret

elméleti és gyakorlati alapjait,

➢ különös figyelmet fordítva a „Prozorro”

közbeszerzési elektronikus rendszer

elsajátítására, amely beszerzési eljárásokat

biztosít, valamint az információ létrehozását,

tárolását és cseréjét, a működést és a

dokumentumáramlást a rendszer résztvevői

között.



Основна тематика дисципліни /  
A tantárgy főbb témakörei

№ Тема Téma

1. Нормативно-правове забезпечення організації

закупівельної діяльності.

Beszerzési tevékenység szervezésének törvényi

szabályozása.

2. Види та процедури закупівель. A beszerzés típusai és eljárásai.

3. Звіт про договір про закупівлю, укладений без

використання електронної системи закупівель.

Az elektronikus közbeszerzési rendszer

igénybevétele nélkül megkötött beszerzési

szerződésről szóló beszámoló.

4. Електронна система державних публічних

закупівель ProZorro.

ProZorro elektronikus közbeszerzési rendszer.

5. Порядок формування тендерної документації. A pályázati dokumentumcsomag összeállítása.

6. Процес проведення публічних закупівель. 

Договір про закупівлю.

Közbeszerzési eljárás. Adásvételi szerződés.

7. Порядок оскарження процедури закупівель. A közbeszerzési eljárás fellebbezésének rendje.

8. Відповідальність у сфері публічних закупівель. Felelősség a közbeszerzési szférában.



Поточне тестування та самостійна робота / 

Teszt és önálló munka

Залік / 

Beszámoló

Сума / 

Összesen

Змістовий модуль №1 /

1. tartalmi modul

Змістовий модуль №2 /

2. tartalmi modul

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 40 100

7 8 7 8 7 8 7 8

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів / a tartalmi modulok témái

Оцінювання результатів навчання/
A tantárgy értékelésének feltételei



Дякую за увагу! 

Köszönöm a figyelmet!

percsi.oxana@kmf.org.ua


