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1. .  Загальна характеристика навчальної дисципліни 

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки – Навчання дисципліна «Європейські 
практики публічних закупівель»  є висхідною. 

2. Кількість кредитів за ЄКТС 3 

3. Кількість модулів 2 

4. Обов’язкова у відповідності до навчального плану  

5. Курс -  1  

6. Семестр - 1 

7. Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр  90 год. 

- лекції: 1 семестр 16 год. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр 20 год. 

- самостійна робота: 1 семестр 54 год. 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр - ПМК  

 

2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання з 

навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: набуття спеціальних теоретичних знань і 

практичних навичок нормативно-правового регулювання, планування, 

здійснення та оскарження закупівель в країнах Європейського Союзу. 

Завдання навчальної дисципліни:  

– сформувати у студентів систему знань з теоретичних основ здійснення 

закупівель в європейських країнах;  

– створити умови для оволодіння студентами методикою здійснення 

публічних закупівель та отримання навичок підготовки документації, яка є 

необхідною для здійснення публічних закупівель за законодавством ЄС. 

Таблиця 2. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач та 

програмні результати 
Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК 7. Здатність здійснювати постійний 

моніторинг змін у законодавстві 

ПР. 13. Демонструвати вміння працювати на 

міжнародних ринках 

ПР17. Вміти кваліфіковано інтерпретувати 

нормативно-правові акти та застосовувати їх у 

професійній діяльності 

 

3. Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми (лекці) та питання 

теми (лекції) 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного 

заняття 

Завдання 

самостійної 

робота у 

розрізі тем 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

Модуль 1 «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 

ЗАКУПІВЕЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА НАДНАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» 

Тема 1. Гармонізація системи 

державних закупівель в Україні із 

закупівлями в Європейському 

Союзі.  

Практичне заняття 1 
«Гармонізація системи державних 

закупівель в Україні із закупівлями 

в Європейському Союзі»  

1. Вирішення 

завдань для 

самостійної 

роботи 

1, 2, 3, 4 
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Лекція 1.  
1. Важливість розуміння закупівель в 

Європейському Союзі для розвитку 

закупівель в Україні.  

2. Закупівельні положення Угоди 

про Асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом.  

3. Стратегія розвитку публічних 

закупівель України в контексті 

євроінтеграції. 

1. Важливість розуміння 

закупівель в Європейському Союзі 

для розвитку закупівель в Україні.  

2. Закупівельні положення Угоди 

про Асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом.  

3. Стратегія розвитку публічних 

закупівель України в контексті 

євроінтеграції. 

2. Написання 

реферату  

Тема 2 Система правового 

регулювання закупівель в 

Європейському Союзі 

Лекція 2. Система правового 

регулювання закупівель в 

Європейському Союзі 

1. Договір про заснування 

Європейської Спільноти як основне 

джерело законодавства Європейського 

Союзу.  

2. Огляд директив Європейського 

Союзу з питань державних закупівель.  

3. Директива № 2014/24/ЄС про 

здійснення закупівель в державному 

секторі.  

4. Директива № 2014/23/ЄС про 

укладання договорів концесії.  

5. Директива № 2014/25/ЄС щодо 

закупівель у сфері комунального 

господарства. 

Лекція 3. Закупівлі у сфері 

оборони 

1. Закупівлі у сфері оборони.  

2. Директива 2009/81/ЄС щодо 

закупівель в сфері оборони.  

3. Закупівлі інституцій та органів 

ЄС (PRAG rules).  

4. Рішення Вищого Суду 

Європейського Союзу як головне 

джерело правозастосування директив 

про закупівлі 

Практичне заняття 2 «Система 

правового регулювання закупівель 

в Європейському Союзі» 

1. Договір про заснування 

Європейської Спільноти як 

основне джерело законодавства 

Європейського Союзу.  

2. Огляд директив Європейського 

Союзу з питань державних 

закупівель.  

 

Практичне заняття 3 «Директиви 

ЄС щодо публічних закупівель 

закупівель» 

1. Директива № 2014/24/ЄС 

про здійснення закупівель в 

державному секторі.  

2. Директива № 2014/23/ЄС про 

укладання договорів концесії.  

3. Директива № 2014/25/ЄС щодо 

закупівель у сфері комунального 

господарства. 

Практичне заняття 4 «Закупівлі 

у сфері оборони 

1. Закупівлі у сфері оборони.  

2. Директива 2009/81/ЄС щодо 

закупівель в сфері оборони.  

3. Закупівлі інституцій та органів 

ЄС (PRAG rules).  

4. Рішення Вищого Суду 

Європейського Союзу як головне 

джерело правозастосування 

директив про закупівлі 

1. Вирішення 

завдань для 

самостійної 

роботи 

2. Написання 

реферату 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Тема 3. Планування закупівель. 

Порядок визначення предмета 

закупівлі 

Лекція 4.  

1. Вартісні межі та застосовний 

класифікатор на наднаціональному 

рівні Європейського Союзу.  

2. Процедури закупівель за 

правилами Європейського Союзу.  

3. Оприлюднення закупівель за 

правилами Європейського Союзу. 

 

Практичне заняття 5 «Основні 

елементи закупівельного процесу 

на наднаціональному рівні 

Європейського Союзу» 

1. Вартісні межі та 

застосовний класифікатор на 

наднаціональному рівні 

Європейського Союзу.  

2. Процедури закупівель за 

правилами Європейського Союзу.  

3. Оприлюднення закупівель 

за правилами Європейського 

Союзу. 

 

. Вирішення 

завдань для 

самостійної 

роботи 

2. Написання 

реферату 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10 

Тема 4. Оскарження закупівель – від 

національного рівня до Вищого Суду 

Європейського Союзу 

Лекція 5.  

1. Директиви Європейського Союзу 

Практичне заняття 6 
«Оскарження закупівель – від 

національного рівня до Вищого 

Суду Європейського Союзу» 

1. Директиви Європейського 

. Вирішення 

завдань для 

самостійної 

роботи 

2. Написання 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

13 
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стосовно оскарження процедур 

закупівель.  

2. Оскарження закупівель у Вищому 

суді Європейського Союзу.  

3. Особливості оскарження 

закупівель в окремих країнах 

Європейського Союзу.  

 

Союзу стосовно оскарження 

процедур закупівель.  

2. Оскарження закупівель у 

Вищому суді Європейського 

Союзу.  

3. Особливості оскарження 

закупівель в окремих країнах 

Європейського Союзу.  

реферату 

Модуль 2 «ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ В ОКРЕМИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ» 

1.     

Тема 5. Передові практики 

закупівель з Європейського 

Союзу  

Лекція 6.  

1. Рамкові угоди і динамічні 

закупівельні системи.  

2. Централізовані та 

координовані закупівлі.  

3. «Зелені» і соціальні 

закупівлі 

Практичне заняття 7 «Передові 

практики закупівель з Європейського 

Союзу» 

1. Рамкові угоди і динамічні 

закупівельні системи.  

2. Централізовані та координовані 

закупівлі.  

3. «Зелені» закупівлі 

4. Соціальні закупівлі 

 

. Вирішення 

завдань для 

самостійної 

роботи 

2. Написання 

реферату 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Тема 6. Поняття  електронних 

закупівель в Європейському 

Союзі 

Лекція 7.  

1. Поняття  електронних 

закупівель в Європейському 

Союзі.  

2. Національні платформи 

публічних закупівель країн 

Європейського Союзу.  

3. Електронні системи 

інформування ринку про торги.  

4. База інформування про 

торги TED.  

5. Електронні каталоги.  

6. Електронні аукціони.  

7. Динамічні закупівельні 

системи. 

Практичне заняття 8 «Поняття  

електронних закупівель в 

Європейському Союзі» 

1. Поняття  електронних закупівель в 

Європейському Союзі.  

2. Національні платформи 

публічних закупівель країн 

Європейського Союзу.  

Практичне заняття 9 «Електронні 

системи публічних закупівель ЄС» 

1. Електронні системи інформування 

ринку про торги.  

2. База інформування про торги 

TED.  

3. Електронні каталоги.  

4. Електронні аукціони.  

5. Динамічні закупівельні системи. 

1. Вирішення 

завдань для 

самостійної 

роботи 

2. Написання 

реферату 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Тема 7. Системи публічних 

закупівель окремих 

європейських країн. 

Лекція 8.  

1. Публічні закупівлі у 

Польщі.  

2. Публічні закупівлі в Італії.  

3. Публічні закупівлі у 

балтійських країнах.  

4. Публічні закупівлі у Чехії.  

5. Публічні закупівлі у 

Фінляндії. 

Практичне заняття 10. «Системи 

публічних закупівель окремих 

європейських країн»  
1. Публічні закупівлі у Польщі.  

2. Публічні закупівлі в Італії.  

3. Публічні закупівлі у 

балтійських країнах.  

4. Публічні закупівлі у Чехії.  

Публічні закупівлі у Фінляндії. 

1. Вирішення 

завдань для 

самостійної 

роботи 

2. Написання 

реферату 

1, 2, 3 

4. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів 

 

Поточний контроль. Поточна успішність студентів за виконання 

навчальних видів робіт на навчальних заняттях і за виконання завдань 

самостійної роботи оцінюються за допомогою національної шкали оцінок.  

Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних робіт 

(поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Загальна оцінка за поточний модульний контроль визначається як 
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середньоарифметична за формулою: 
 (М1+М2)/2,                                  (1) 

де    М1, М2 – модуль 1, модуль 2. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається за 

середньозваженою оцінкою, виходячи із загальної оцінки за поточний 

модульний контроль і оцінки за здачу екзамену. Оцінювання знань студентів 

при здачі екзамену здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Розрахунок загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної 

дисципліни  проводиться за формулою 

                       (2) 

де М – загальна оцінка за поточний модульний контроль; 

     Е – оцінка за екзамен; 

     0,6 і 0,4 – коефіцієнти співвідношення балів за поточну успішність і 

здачу екзамену, тобто максимальна оцінка за поточну успішність не може 

перевищувати 60 балів, а за здачу екзамену – 40 балів. 

З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх 

видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки 

можуть бути додані бали у розмірі до 10% від загальної підсумкової оцінки за 

умови виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені робочим 

навчальним планом підготовки студентів і робочою програмою з навчальної 

дисципліни незалежно від результатів виконання. 

Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної 

діяльності студентів визначається науково-педагогічним працівником кафедри, 

враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисципліни 

(відвідування навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності, 

виконання поточних модульних робіт, участь у науково-дослідній роботі).  

 

Таблиця 4. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Електронні закупівлі» 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  
Дуже добре  82-89 В 

74-81 С Добре 
Задовільно 64-73 D 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  

 

Студенти можуть також отримати додаткову кількість балів за участь у 

науково-дослідній та навчально-методичній роботі кафедри. 
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Таблиця 5. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Європейські практики публічних 

закупівель» 
Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна  

 

Підготовка рефератів 2 

Підготовка презентацій 2 

2. Науково-дослідна Доповідь на наукових студентських конференціях 4 

Участь у наукових гуртках та студентських клубах 4 

Участь  у студентських конкурсах та олімпіадах 3 

Підготовка та публікація наукових статей і тез 6 

Участь у навчально-методичних розробках кафедри 5 

Участь у виконанні кафедральної НДР 4 

3. Інші форми 

(зазначити, які саме) 
не передбачено х 

Разом  30 

 

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення 

навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 

100 балів 

Результати підсумкового контролю знань заносяться до індивідуального 

навчального плану студента та до відомості обліку успішності  

 

5. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу 

 

При вивченні навчальної дисципліни використовується: 

- загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних 

продуктів Microsoft Office; 

- спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 

освітнього процесу, а саме дистанційний курс, сайти авторизованих 

торговельних майданчиків, веб-сайт Уповноваженого органу у сфері публічних 

закупівель, модуль аналітики bi.prozorro.  

 

6. Рекомендовані джерела інформації  

Основна література 
Основні 

1. Веб-портал Уповноваженого органу з питань публічних закупівель [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://prozorro.gov.ua/ 

2. Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС / Збірник 

директив ЄС з питань державних закупівель зі вступним словом Стіна Бруун-Нільсен та 

Юджина Стюарта. – Grown agents ltd, 2015. – 637 с. 

3. Інформаційний ресурс «Інфобокс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://infobox.prozorro.org/ 

4. Про державні закупівлі [Електронний ресурс] : Директива 2014/24/ЄС Європейського 

https://prozorro.gov.ua/
http://infobox.prozorro.org/
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Парламенту і Ради ЄС від 26.02.2014 р. – Режим доступу : 

http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/ uploads/2015/02/EU-PP-Directives-Compendium_ 

UKR.pdf  

5. Про Стратегію реформування публічних закупівель (“дорожню карту”) [Електронний 

ресурс] : Розпорядження Каб. Міністрів України від 24.02.2016 р. № 175–р. – Режим доступу 

: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/175-2016-%D1%80  

6. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої 

сторони [Електронний ресурс] : від 16.09.2014 р. № 1678-VII − Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011. 

Додаткові 

7. Костенко О. Порівняльно-правовий аналіз процедур публічних закупівель в Україні та 

Європейському Союзі / О. Пономаренко // Нац. юрид. журн.: теорія і практика. – 2018. – С. 

46–49. 

8. Про здійснення закупівель організаціями, що працюють у водогосподарському, 

енергетичному, транспортному секторах та у секторі поштових послуг [Електронний ресурс] 

: Директива 2014/25/ ЄС Європейського Парламенту та ради від 26 лют. 2014 р. – Режим 

доступу : http://eupublicprocurement. org.ua/wp-content/uploads/2015/02/EU-PPDirectives-

Compendium_UKR.pdf (дата звернення 30 груд. 2018). 

 

Електронні ресурси 

9. Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

10. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.  

Режим доступу:  https://www.me.gov.ua/. 

11. Офіційний сайт Міністерства юстиції України.  Режим доступу:  

http://minjust.gov.ua/ua. 

12. Моніторинговий портал публічних закупівель [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://dozorro.org/  

13. Репозитарій ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/ ?locale=uk. 

 


