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Опис навчальної дисципліни
Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок з організації та
проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг з метою забезпечення потреб
держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді та презентації, їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: екзамен
Наявність широких знань з права, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності,
публічних закупівель, документознавства, фінансів, обліку і звітності
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
 вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і  здатність до адаптації та дії в новій ситуації. (ЗК1);
самостійність в ситуаціях, які виникають в  вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК2);
професійній діяльності (ПР1);
 здатність спілкуватися з представниками інших професійних
 визначати,
аналізувати
проблеми груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів
підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та економічної діяльності) (ЗК4);
розробляти заходи щодо їх вирішення (ПР2);
 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і
 застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взятих обов’язків (ЗК5);
взаємодії з представниками професійних груп (ПР4).  здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК6);
 вміти професійно, в повному обсязі й з творчою  здатність спілкуватися державною та іноземними мовами у
самореалізацією виконувати поставлені завдання у професійній сфері (ЗК7);

Програмні результати навчання
сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової
діяльності (ПР5).
 оцінювати продукцію, товари, послуги, а також
процеси, що відбуваються в підприємницьких,
торговельних та/або біржових структурах, і робити
відповідні висновки для прийняття управлінських
рішень (ПР8);
 вміти вирішувати проблемні питання, що
виникають
в
діяльності
підприємницьких,
торговельних та/або біржових структур за умов
невизначеності та ризиків (ПР10);
 проявляти
ініціативу
і
підприємливість,
демонструвати лідерські якості в різних напрямах
професійної діяльності, брати відповідальність за
результати (ПР14);
 володіти аналітичними інструментами та сервіси
для організації та проведення закупівель, їх аналізу,
контролю та моніторингу (ПР15);
 вміти кваліфіковано інтерпретувати нормативноправові акти та застосовувати їх у професійній
діяльності (ПР17).

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
 здатність працювати в міжнародному середовищі (ЗК8);
 здатність виявляти ініціативу та лідерські якості у сфері
підприємницької, торговельної та біржової діяльності (ЗК9);
 здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку
підприємницьких, торговельних та/або біржових структур (СК1);
 здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в
підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності,
визначати обґрунтовану очікувану вартість закупівлі (СК2);
 здатність до ефективного управління публічними закупівлями,
діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва,
торгівлі та/або біржової діяльності (СК3);
 здатність до вирішення проблемних питань і прийняття
управлінських рішень у професійній діяльності (СК4);
 здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в
підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності, при
організації та здійсненні публічних закупівель (СК5);
 здатність організовувати та проводити публічні закупівлі,
виявляти ризики публічних закупівель (СК6);
 здатність здійснювати постійний моніторинг змін у
законодавстві (СК7);
 здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури
ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової практики з урахуванням ризиків (СК9);
 здатність ефективно використовувати аналітичні інструменти
та сервіси для аналізу, контролю та моніторингу закупівель
(СК10).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Вплив галузевих особливостей на проведення публічних закупівель
Тема 1. Суть і значення Відвідування занять; захист домашнього Провести аналіз сучасного стану публічних
публічних закупівель та завдання; обговорення матеріалу занять; закупівель в Україні за галузями діяльності.
тендерів
за
галузями виконання навчальних завдань; завдання
діяльності.
самостійної роботи; тестування
Тема 2. Порядок визначення Відвідування занять; захист домашнього Здійснити
порівняльну
характеристику
предмету
публічних завдання; обговорення матеріалу занять; різних предметів публічних закупівель за
закупівель.
виконання навчальних завдань; завдання галузями діяльності.
самостійної роботи; тестування
Модуль 2. Особливості публічних закупівель за галузями діяльності
Тема
3. Особливості Відвідування занять; захист домашнього Дослідити
сучасний
стан
публічних
здійснення
публічних завдання; обговорення матеріалу занять; закупівель товарів в Україні, зробити
закупівель товарів.
виконання навчальних завдань; завдання висновки.
самостійної роботи; тестування
Тема
4. Особливості Відвідування занять; захист домашнього Дослідити
сучасний
стан
публічних
здійснення
публічних завдання; обговорення матеріалу занять; закупівель робіт в Україні, зробити
закупівель робіт.
виконання навчальних завдань; завдання висновки.
самостійної роботи; тестування
Тема
5.
Особливості Відвідування занять; захист домашнього Дослідити
сучасний
стан
публічних
здійснення
публічних завдання; обговорення матеріалу занять; закупівель послуг в Україні, зробити
закупівель послуг.
виконання навчальних завдань; завдання висновки.
самостійної роботи; тестування
Тема
6.
Особливості Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь та презентацію на тему
проведення тендерів на завдання; обговорення матеріалу занять; «Особливості
проведення
публічних
різних
електронних виконання навчальних завдань; завдання закупівель
на
різних
електронних
майданчиках.
самостійної роботи; тестування
майданчиках».
Інформаційні джерела
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3.
4.

Про публічні закупівлі: Закон України від 01.01.2020 р. 114-IX. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/.
Моніторинговий портал DoZorro. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dozorro.org/.
Офіційний сайт Міністерства розвитку, торгівлі та сільського господарства України. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.me.gov.ua.
Офіційний майданчик електронної системи публічних закупівель України ProZorro. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://prozorro.gov.ua/.
Програмне забезпечення навчальної дисципліни








Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. З об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya.
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали);
обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання
30
самостійної роботи (3 бали); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 7-12): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали);
обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання
30
самостійної роботи (3 бали); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Екзамен
40
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

