
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва: Публічні закупівлі через систему Prozorro. 

3. Тип: вибіркова. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-8. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мальчик М.В., д.е.н., 

професор, завідувач кафедри маркетингу. 

9. Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

• знати: сутність публічних закупівель, їх класифікацію, складові законодавчого, 

інституційного та інформаційного забезпечення закупівельної діяльності; стадії здійснення 

закупівель з використанням електронної системи публічних закупівель Prozorro; основні засади 

діяльності тендерного комітету, уповноваженої особи організації; характеристику процедур 

закупівель, механізм їх здійснення; необхідні складові тендерної документації, критерії та 

методику оцінки тендерних пропозицій; порядок оскарження дій замовників під час проведення 

торгів, види відповідальності членів тендерного комітету та учасників торгів; 
• вміти: визначати процедури та предмети закупівель відповідно до положень Закону України 

«Про публічні закупівлі» та Порядку визначення предмета закупівлі; здійснювати закупівлі на 

електронних майданчиках системи публічних закупівель Prozorro та брати участь в закупівлях в 

якості учасника торгів; формувати та затверджувати тендерну документацію, подавати тендерні 

пропозиції, здійснювати оцінку тендерних пропозицій; оскаржувати процедури закупівель 

через електронну систему публічних закупівель. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
маркетинг, регіональна економіка. 

12. Зміст курсу: Сутність та основні принципи здійснення державних закупівель в Україні. 

Етапи планування та реалізації процедур закупівель з використанням електронної системи 

Prozorro. Порядок здійснення закупівельної діяльності державними установами. Процедури 

закупівлі, їх види та характеристика. Теоретико-методичні засади підготовки та затвердження 

тендерної документації. Порядок розкриття та розгляду тендерних пропозицій. Механізм 

оскарження процедур закупівель. Відповідальність у сфері публічних закупівель. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1.  Про публічні закупівлі: Закон України від 25 грудня 2015 р. №922-VIII // Відомості 

Верховної Ради України. – 2016. – № 9.  

2. Офіційний сайт електронної системи публічних закупівель «Прозорро» [Електронний 

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

3. Шатковський О.П. Коментарі до законодавства України про публічні закупівлі /               

О.П. Шатковський, С.О. Яременко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/PPL-Commentary_2017_UKR.pdf. 

4. Ткаченко Н.Б. Державні закупівлі: підручн. – К.: КНТЕУ, 2011. – 244 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 16 год. лекцій, 14 год. 

практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год. Методи: інтерактивні лекції з 

використанням мультимедійних засобів та демонстрацією реальних прикладів; впровадження 

експрес-бесід зі студентами, ділових та рольових ігор; аналіз конкретних ситуацій; 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання. 

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік письмовий в кінці семестру. Поточний контроль                

(60 балів): тестування, опитування, виконання ситуативних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри маркетингу, 
д.е.н., професор                                                                            М.В. Мальчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 
 

1. Code:  
2. Title: Public procurement Prozorro. 

3. Type: selective. 

4. Level of higher education: I (Bachelor’s). 

5. Year of the study: 2-4. 

6. Semester: 3-8. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Lecturer name, academic degree and position: M. Malchyk, Doctor of Economics, Professor, 

head of the marketing department.  

9. Results of studies: After studying the discipline the student should be able to: 

know the essence of public procurement, their classification, components of legislative, institutional 

and information provision of procurement activities; procurement stages using electronic public 

procurement system Prozorro; the principles of the tender committee's activity, the authorized person 

of the organization; mechanism of procurement procedures; components of tender documentation; 

indicators of evaluation of tender offers; types of responsibility of members of the tender committee. 

10. Forms of organizing classes: learning session, self-study, practical training, сontrol measures.  

11. Subjects studied simultaneously with the said discipline (if necessary): Marketing, regional 

economy. 

12. Course content: Essence and basic principles of public procurement in Ukraine.  

Stages of planning and implementation of procurement procedures using the Prozorro electronic 

system. Types and characteristics of procurement procedures. Theoretical and methodical principles of 

preparation and approval of tender documentation. Procedure for consideration of tender offers. 

Mechanism for challenging procurement procedures. Responsibility in the field of public procurement. 

13. Recommended literature:  
1. On Public Procurement: Law of Ukraine dated December 25, 2015 No.922-VІІІ // 

Information from the Verkhovna Rada of Ukraine. – 2016. – No.9. 

2. Official site of the electronic public procurement system Prozorro [Electronic resourse]. – 

Acces to res.: http://prozorro.gov.ua. 

3. Shatkovskyi O.P. Commentary to ukrainian public procurement legislation /                 

O.P. Shatkovskyi, S.O. Jaremenko [Electronic resourse]. – Acces to res.: 

http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/PPL-Commentary_2017_UKR.pdf. 

4. Tkachenko N.B. Goverment Procurement: Textbook. - К.: КNTEU, 2011. – 244 p. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 16 hours of lectures, 14 hours of seminar,                 

60 hours of independent work. Total – 90 hours. Methods: interactive lectures using multimedia and 

demonstration of real examples, express conversations with students, implementation of business and 

role-plays; analysis of specific situations; individual and group research tasks. 

15. Evaluation methods and criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale. Final 

control (40 points): written test at the end of the semester. Current control (60 points): testing, 

interviewing, situational tasks.   

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of Department, 
Doctor of Economics, professor                                        M. Malchyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


