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Мета вивчення дисципліни – засвоєння теоретичних знань про сутність,
принципи  та  механізм  функціонування  публічних  закупівель  та  формування  у
майбутніх фахівців практичних навиків та вмінь щодо організації  та проведення
публічних закупівель відповідно до вимог законодавства.

Завдання  дисципліни:  оволодіти  теоретичними  та  організаційними
основами  публічних  закупівель;  поглиблено  вивчити  фінансове  законодавство;
набути  вміння  роз’яснювати  окремі  положення  законодавства  щодо  здійснення
процедур публічних закупівель; набути знань з  питань організації  та здійснення
публічних  закупівель,  порядку  проведення  процедур  закупівель;  оволодіти
навичками  з  питань,  що  виникають  під  час  здійснення  процедур  публічних
закупівель; вивчити порядок застосування процедури запиту цінових пропозицій;
ознайомитися  зі  специфікою  та  особливостями  підготовки  документації
конкурсних  торгів  для  різних  предметів  закупівлі;  ознайомитися  з  умовами
застосування переговорної процедури закупівлі; ознайомитися з критеріями оцінки
пропозицій  конкурсних  торгів;  оволодіти  навичками  з  приймання  та  розкриття
пропозицій конкурсних торгів. 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен 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. 

уміти: 
роз’яснювати окремі  положення законодавства  щодо  здійснення процедур

публічних  закупівель;  проводити  переговорну  процедуру  закупівлі;  здійснювати
оцінку пропозицій  конкурсних торгів;  застосовувати кваліфікаційні  критерії  для
перевірки  технічної,  професійної  та  фінансової  спроможності  учасника  торгів;
обґрунтовувати відмову в участі у процедурі закупівлі  та відхилення пропозиції
конкурсних торгів. 

Зміст дисципліни
Тема 1. Державна політика у сфері закупівель 
Тема 2. Організація публічних закупівель 
Тема 3. Кваліфікаційні критерії до учасників торгів 
Тема 4. Порядок організації та проведення відкритих торгів 
Тема  5.  Документація  конкурсних  торгів  та  вимоги  законодавства  до  її

оформлення 



Тема 6. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів 
Тема 7. Порядок організації та проведення процедур двоступеневих торгів,

попередньої кваліфікації учасників 
Тема  8.  Порядок  організації  та  проведення  процедури  запиту  цінових

пропозицій 
Тема 9. Порядок організації та проведення переговорної процедури закупівлі
Тема 10. Електронні закупівлі 
Тема 11. Договір про закупівлю 
Тема 12. Закупівля за рамковими угодами 
Тема 13. Звітність щодо здійснення публічних закупівель 
Тема 14. Оскарження процедур закупівлі у сфері публічних закупівель 
Тема 15. Контроль у сфері публічних закупівель

Викладацький склад:
Лектор: к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та кредитування

Рибіна Л.О.
Викладач практичних занять: к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської

справи та кредитування Рибіна Л.О.
Тривалість: 5 кредити ECTS, 15 тижнів, 4 години на тиждень.
Оцінювання: поточне  оцінювання  –  2  модульні  контролі,  підсумковий

контроль – залік


