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Назва навчальної 

дисципліни 

 

Основи публічних закупівель 

Кафедра Облік і аудит 

Освітньо-

професійна 

програма 

 

- 

Тип дисципліни, 

кількість кредитів 

та годин (лекції/ 

практичні/семінарсь

кі/ лабораторні 

заняття/самостійна 

робота) 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Тип дисципліни:  

вибіркова 

Кількість кредитів: 4 

Лекції: 10 год. 

Практичні (семінарські) 

заняття: 20 год. 

Лабораторні заняття: - 

Самостійна робота: 90 год. 

Тип дисципліни :  

вибіркова 

Кількість кредитів: 4 

Лекції: 4 год. 

Практичні (семінарські) 

заняття: - 

Лабораторні заняття: - 

Самостійна робота: 116 год. 

Викладач(і) 

відповідальний(і) за 

викладання 

навчальної 

дисципліни (імена, 

прізвища, наукові 

ступені і звання, 

адреса електронної 

пошти викладача/ів) 

Перчі Оксана Федорівна 

 

 

еmail:  percsi.oxana@kmf.org.ua 

Консультації: вівторок 10:00-12:00 

Пререквізити 

навчальної 

дисципліни 

Базові знання з математики, економіки та інформатики 

шкільної програми. 

Анотація 

дисципліни, мета, 

завдання та 

очікувані 

результати  

навчальної 

дисципліни, основна 

тематика 

дисципліни 

Сфера державних закупівель динамічно розвивається протягом 

останніх років, у тому числі завдяки постійному вдосконаленню 

законодавства та функціонуванню системи «Prozorro».Згідно з 

чинним законодавством, переважна більшість державних 

підприємств, установ та організацій повинні проводити торги на 

придбання товарів і послуг, необхідних для виконання їх функцій. 

Це відкриває широкі перспективи перед бізнес-виконавцями 

(постачальниками товарів, робіт, послуг), які бажають брати участь 

в державних закупівлях. Отримання практичних навичок роботи 

щодо підготовки та здійснення публічних закупівель (відкритих 

торгів, конкурентного діалогу, переговорної процедури закупівель) 

надасть можливість здобувачам вищої освіти бути більш 

конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. 



 Метою навчальної дисципліни «Основи публічних 

закупівель» є  опанування здобувачами освіти теоретичних 

основ і практичних навичок організації та здійснення 

процедури публічних закупівель відповідно до вимог чинного 

законодавства. Особливу увагу приділено вивченню  

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. 

Очікувані результати навчання: 

✓ розуміти специфіку та особливості підготовки 

документації конкурсних торгів для різних предметів 

закупівлі; 

✓ здійснювати процедуру публічних закупівель; 

✓ аналізувати та узагальнювати результати проведення 

публічних закупівель;  

✓ коректно ставити та розв’язувати фінансові, управлінські 

та аналітичні завдання у сфері публічних закупівель. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи публічних закупівель 

Тема 1. Нормативно-правове забезпечення організації 

закупівельної діяльності. 

Тема 2. Види та процедури закупівель. 

Тема 3. Звіт про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель. 

Тема 4. Електронна система державних публічних закупівель 

ProZorro. 

 

Змістовий модуль 2. Організаційний механізм проведення 

публічних закупівель 

Тема 5. Порядок формування тендерної документації.  

Тема 6. Процес проведення публічних закупівель. Договір 

про закупівлю. 

Тема 7. Порядок оскарження процедури закупівель. 

Тема 8. Відповідальність у сфері публічних закупівель. 

Критерії контролю 

та оцінювання 

результатів 

навчання 

Семестрове оцінювання результатів у формі заліку 

проводиться за 100-бальною системою. 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• поточний усний, письмовий, тестовий контроль - 60% 

семестрової оцінки; 

• залік - 40% семестрової оцінки.                                                                        

Політика 

навчальної 

дисципліни 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

Здобувач повинен здавати роботи у визначені викладачем 

терміни. Роботи, що здаються з порушенням термінів без 

поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. Списування під час контрольних робіт та заліку 

заборонені (у т.ч. із використанням мобільних девайсів). 



Реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використані джерела. Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час онлайн тестування (наприклад, 

програма Kahoot). 

Політика щодо відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в онлайн формі за погодженням із 

вищим керівництвом). 

Інша інформація 

про дисципліну 

(технічне та 

програмне 

забезпечення 

дисципліни тощо)  

Навчальний процес потребує використання: комп'ютера, 

комп’ютерних систем та мереж, мультимедійного обладнання та 

бібліотечних фондів. 

Рекомендовані 

джерела (основна та 

допоміжна 

література), 

електронні 

інформаційні 

ресурси 

Рекомендовані джерела 

1. Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 

року № 922- VIII //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19 

2. Методичний посібник з публічних закупівель / ГО 

“Трансперенсі Інтернешнл Україна” у співпраці з ДП 

“Прозорро” за підтримки Європейського Союзу і його 

держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції, 

2020. 43 с.  

3. Організація публічних закупівель : навч. посібник / А. М. 

Бровдій ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 183 с. 

4. Закупівлі у громадах. Посібник для розпорядників 

бюджетних коштів. / за заг. ред. Ангели Бочі. Київ, 2020. 36 с. 

URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/411/ 

posibnik_zakupivli_DOBRE_WEB_final.pdf. 

5. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI 

//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?user=a&find=1&

typ=21 

6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI 

//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

 

Інформаційні ресурси 

1. Бухгалтерський сервіс «Інтерактивна бухгалтерія» 

http://www.interbuh.com.ua/ua/ 

2. Газета «Все про бухгалтерський облік» – 

http://vobu.kiev.ua  

3. Журнал «Бухгалтер 911» - 

https://buhgalter911.com/uk/about-buhgalter911/ 

4. Офіційний сайт Верховної Ради України: 

http://zakon4.rada.gov.ua/. 

5. Офіційний сайт Державної податкової служби України: 

http://www.tax.gov.ua/. 

6. Офіційний сайт Держкомстату України: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 

7. Офіційний сайт журналу «Податки і бухгалтерський 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19


облік»: http://www.factor.ua. 

8. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: 

http://www.mon.gov.ua 

9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України:  

http://www.minfin.gov.ua. 

10. Офіційний сайт Національного банку України:  

http://www.bank.gov.ua  

11. Прозоро Публічні закупівлі https://prozorro.gov.ua/ 

12. Український бухгалтерський портал «Дебет-Кредит» 

http://dtkt.com.ua/ 
 

 

https://prozorro.gov.ua/

