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ВСТУП 

 

 Програма вибіркової навчальної дисципліни «Публічні закупівлі через 

систему Prozorro» складена для студентів всіх спеціальностей НУВГП першого 

(бакалаврського) рівня підготовки. 

Навчальна дисципліна «Публічні закупівлі через систему Prozorro» 

забезпечує формування у студентів професійних компетентностей зі здійснення 

публічних закупівель через електронні майданчики системи публічних 

закупівель Prozorro та участі у закупівлях в якості учасника торгів. Предметом 

вивчення навчальної дисципліни є процес здійснення публічних закупівель 

через систему Prozorro. 

Дисципліна «Публічні закупівлі через систему Prozorro» є складовою 

частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки студентів всіх 

спеціальностей НУВГП. Вивчення курсу передбачає наявність базових знань із 

суміжних курсів: «Економіка підприємства», «Державне та регіональне 

управління», «Менеджмент», «Маркетинг», «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка», цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної 

літератури, активної роботи на лекційних, практичних заняттях, самостійної 

роботи та виконання поставлених завдань.  

Вимоги до знань та вмінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти в Україні. 

 

Анотація 
 

У сучасних євроінтеграційних умовах функціонування економіки 

України, що характеризуються імплементацією вітчизняного законодавства 

відповідно до міжнародних стандартів і норм, налагодження на засадах 

прозорості та децентралізації єдиної електронної системи публічних закупівель 

Prozorro є важливим чинником ефективного здійснення державних закупівель. 

Адже електронізація закупівельного процесу дозволяє зменшити корупційні 

ризики та підвищити конкурентність державних закупівель на місцях. Це, в 

свою чергу, потребує підготовки кваліфікованих спеціалістів у сфері 

здійснення публічних закупівель (бюджетними організаціями), а також участі у 

них (суб’єктами господарювання). 

Навчальна дисципліна «Публічні закупівлі через систему Prozorro»  

спрямована на формування у студентів навиків здійснення та участі в 

публічних закупівлях, їх моніторингу і контролю через електронні майданчики 

системи Prozorro. 

Ключові слова: публічні закупівлі, електронна система Prozorro, 

електронні майданчики, тендер, торги, допорогові закупівлі. 

 

Abstract 
 

In modern European integration conditions, the functioning of the Ukrainian 

economy, characterized by the implementation of domestic legislation in accordance 
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with international standards and norms, is based on the principles of transparency and 

decentralization of a single electronic public procurement system Prozorro is an 

important factor in the effective implementation of public procurement. After all, the 

electronisation of the procurement process can reduce corruption risks and increase 

the competitiveness of public procurement on the ground. This, in turn, requires the 

training of qualified specialists in the field of public procurement (budget 

organizations), as well as participation in them (business entities). 

The academic discipline "Public Procurement Prozorro" aims to build students' 

skills in public procurement, monitoring and control through Prozorro's electronic 

platforms. 

Key words: public procurement, electronic system Prozorro, electronic 

platforms, tender, auctions, below threshold. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Спеціальність, рівень 
вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3  За вибором 

Модулів – 1 

Спеціальність: для всіх 

спеціальностей НУВГП 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2  

 
2-4 - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 0  

 
Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

3-8 - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4    

Рівень вищої освіти: перший 

(бакалаврський)  

 

16 год. - 

Практичні, семінарські 

 14 год. - 

Лабораторні 
- -  

Самостійна робота 
60 год. - 

Індивідуальні завдання: 0 
год. 

Вид контролю:  

залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 33,3 % до 66,7 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Публічні закупівлі через 

систему Prozorro» є формування у студентів теоретичних та практичних навиків 

здійснення державних закупівель з використанням електронної системи 

публічних закупівель Prozorro. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Публічні закупівлі через 

систему Prozorro» є: вивчення сутності та основних принципів здійснення 

публічних закупівель в Україні, ознайомлення з етапами планування та 

реалізації процедур закупівель, набуття вмінь здійснення закупівельної 

діяльності в якості замовника та учасника торгів, оволодіння методологією 

підготовки та затвердження тендерної документації, аспектами розкриття та 

розгляду тендерних пропозицій, засвоєння складових механізму оскарження 

закупівель. 

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; 

- порядок створення тендерного комітету, визначення уповноваженої 

особи (осіб) організації, основні засади їх діяльності; 

- характеристику процедур закупівель, умови їх застосування та механізм 

здійснення (в якості замовника та учасника торгів); 

- 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; 

- порядок здійснення централізованих закупівель, специфіку діяльності 

центральних закупівельних організацій; 

- особливості роботи штучного інтелекту Dozorro у сфері моніторингу 

публічних закупівель; 

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 

(фізичних, юридичних осіб, що реалізують товари, надають послуги, виконують 

роботи тощо); 

- формувати та затверджувати тендерну документацію, подавати тендерні 

пропозиції, здійснювати оцінку тендерних пропозицій з визначенням 

переможця торгів, відміною торгів або визнанням їх такими, що не відбулися; 

- оскаржувати процедури закупівель через електронну систему публічних 

закупівель, а також здійснювати їх моніторинг. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Сутність та порядок здійснення закупівельної 
діяльності з використанням електронної системи публічних закупівель 

Prozorro 
 

Тема 1. Сутність та основні принципи здійснення публічних 
закупівель в Україні 

 
Сутнісно-змістова характеристика публічних закупівель. Законодавче, 

інституційне та інформаційне забезпечення системи публічних закупівель. 

Класифікація процедур закупівель. Порядок визначення предмета закупівлі. 

Принципи здійснення публічних закупівель в Україні та механізм їх практичної 

реалізації.  

 

Тема 2. Етапи планування та реалізації процедур закупівель з 
використанням електронної системи публічних закупівель Prozorro 

 
Поетапність планування закупівель. Стадії здійснення закупівлі з 

використанням електронної системи публічних закупівель Prozorro та участі у 

ній. Державне регулювання та контроль на різних етапах планування та 

реалізації закупівель. Перелік закупівель, що можуть здійснюватися без 

застосування процедур закупівель. Особливості здійснення закупівель 

замовниками, які провадять діяльність у визначених сферах господарювання та 

закупівель товарів, робіт і послуг, що додатково регулюються окремими 

законами.  

 

Тема 3. Порядок здійснення закупівельної діяльності державними 
установами 

 

Порядок створення тендерного комітету, визначення уповноваженої 

особи (осіб) організації. Склад, засади діяльності тендерного комітету та 

уповноваженої особи. Механізм формування та затвердження річного плану 

закупівель, додатку до річного плану закупівель організації та розміщення їх на 

веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua. 

 

Тема 4. Процедури закупівлі, їх види та характеристика 
 

Умови застосування процедури відкритих торгів та основні етапи її 

здійснення з використанням електронної системи публічних закупівель. 

Алгоритм проведення процедури конкурентного діалогу згідно Закону України 

«Про публічні закупівлі». Основні аспекти реалізації переговорної процедури 

закупівлі. 
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Змістовий модуль 2. Особливості організації закупівельної діяльності 
згідно Закону України «Про публічні закупівлі» та моніторингу закупівель 

 

Тема 5. Теоретико-методичні засади підготовки та затвердження 
тендерної документації 

 

Зміст та порядок підготовки і затвердження тендерної документації. 

Перелік кваліфікаційних критеріїв, що зазначаються в тендерній документації. 

Підстави відмови в участі у процедурі закупівлі. Необхідні складові технічної 

специфікації. Основні порушення при складанні тендерної документації.  

  

Тема 6. Порядок розкриття та розгляду тендерних пропозицій 
 

Порядок подання тендерних пропозицій через електронну систему 

закупівель. Критерії та методика оцінки тендерних пропозицій. Електронний 

аукціон та його етапи. Алгоритм дій при визначенні переможця торгів, відміні 

торгів або визнанні їх такими, що не відбулися. Забезпечення пропозиції торгів 

та виконання договору про закупівлю. 

 

Тема 7. Механізм оскарження процедур закупівель. Відповідальність 
у сфері публічних закупівель 

 
Діяльність Антимонопольного комітету України як органу оскарження у 

сфері закупівель. Характеристика процедури оскарження допорогових та 

надпорогових закупівель. Відповідальність у сфері публічних закупівель. 

 

Тема 8. Особливості закупівель товарів, робіт і послуг та їх 
моніторингу 

 
Закупівлі за рамковими угодами. Централізовані закупівлі та діяльність 

централізованих закупівельних організацій. Особливості роботи штучного 

інтелекту Dozorro у сфері моніторингу публічних закупівель. Діяльність 

громадських організацій у сфері моніторингу та контролю публічних 

закупівель. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

№ 
з/п 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

Усього л п ІР ср 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Сутність та порядок здійснення закупівельної діяльності з 

використанням електронної системи публічних закупівель Prozorro 

1. 
Тема 1. Сутність та основні принципи 

здійснення публічних закупівель в Україні 
10 2 2 - 7 

2. 

Тема 2. Етапи планування та реалізації 

процедур закупівель з використанням 

електронної системи публічних закупівель 
10 2 2 - 7 
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Prozorro 

3. 
Тема 3. Порядок здійснення закупівельної 

діяльності державними установами 
12 2 2 - 8 

4. 
Тема 4. Процедури закупівлі, їх види та 

характеристика 
12 2 2 - 8 

 Разом за змістовим модулем 1 44 8 8 - 30 
Змістовий модуль 2. Особливості організації закупівельної діяльності згідно Закону 

України «Про публічні закупівлі» та моніторингу закупівель 

5. 

Тема 5. Теоретико-методичні засади 

підготовки та затвердження тендерної 

документації 
12 2 2 - 8 

6. 
Тема 6. Порядок розкриття та розгляду 

тендерних пропозицій 
12 2 2 - 8 

7. 

Тема 7. Механізм оскарження процедур 

закупівель. Відповідальність у сфері 

публічних закупівель 
11 2 1 - 7 

8. 
Тема 8. Особливості закупівель товарів, 

робіт і послуг та їх моніторингу 
11 2 1 - 7 

 Разом за змістовим модулем 2 46 8 6 - 30 

 Усього годин 90 16 14 - 60 

 
5. Теми практичних  занять 

 
№ 
з/п 

Теми  
практичних занять 

Кількість 
годин 

1. 

Тема 1. Сутність та основні принципи здійснення публічних 
закупівель в Україні. 
Складові системи здійснення публічних закупівель в Україні. Вибір 

процедур закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі». 

Пороги закупівель. Визначення предмету закупівель згідно Закону 

України «Про публічні закупівлі» та ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник».    

2 

2. 

Тема 2. Етапи планування та реалізації процедур закупівель з 
використанням електронної системи публічних закупівель 
Prozorro. 
Етапи планування закупівель. Стадії здійснення закупівлі з 

використанням електронної системи публічних закупівель Prozorro та 

участі у ній. Процедура здійснення закупівель замовниками, які 

провадять діяльність у визначених сферах господарювання. 

2 

3. 

Тема 3. Порядок здійснення закупівельної діяльності державними 
установами. 
Порядок створення тендерного комітету, визначення уповноваженої 

особи (осіб) організації, їх функціональні обов’язки. Механізм 

формування та затвердження річного плану закупівель, додатку до 

річного плану закупівель організації та розміщення їх на веб-порталі 

уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua. 

2 

4. 

Тема 4. Процедури закупівлі, їх види та характеристика. 
Основні етапи здійснення процедури відкритих торгів з використанням 

електронної системи публічних закупівель. Алгоритм проведення 

процедури конкурентного діалогу згідно Закону України «Про 

публічні закупівлі». Механізм реалізації переговорної процедури 

закупівлі. 

2 
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5. 

Тема 5. Теоретико-методичні засади підготовки та затвердження 
тендерної документації. 
Порядок підготовки і затвердження тендерної документації. 

Визначення кваліфікаційних критеріїв у тендерній документації. 

Підстави відмови в участі у процедурі закупівлі. Необхідні складові 

технічної специфікації.  

2 

6. 

Тема 6. Порядок розкриття та розгляду тендерних пропозицій. 
Процедура подання тендерних пропозицій через електронну систему 

закупівель. Критерії та методика оцінки тендерних пропозицій. Етапи 

електронного аукціону. Алгоритм дій при визначенні переможця 

торгів, відміні торгів або визнанні їх такими, що не відбулися. 

Забезпечення пропозиції торгів та виконання договору про закупівлю. 

2 

7. 

Тема 7. Механізм оскарження процедур закупівель. 
Відповідальність у сфері публічних закупівель. 
Характеристика процедури оскарження допорогових та надпорогових 

закупівель. Відповідальність у сфері публічних закупівель. 

1 

8. 

Тема 8. Особливості закупівель товарів, робіт і послуг та їх 
моніторингу. 
Специфіка закупівель за рамковими угодами. Особливості здійснення 

централізованих закупівель та діяльності централізованих 

закупівельних організацій. Механізм здійснення моніторингу та 

контролю публічних закупівель.  

1 

 Усього годин 14 
 

6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 15 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях, – 27 год. 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань. 

 

Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1. 

Сутність та основні принципи здійснення публічних закупівель в 
Україні. Законодавча база здійснення публічних закупівель. Особливості 

визначення предметів закупівель товарів, робіт та послуг у різних 

галузях (будівництві, медицині та ін.). Закупівлі за участю іноземних 

фірм.  

4 

2.  

Етапи планування та реалізації процедур закупівель з 
використанням електронної системи публічних закупівель Prozorro.  
Специфіка роботи електронних майданчиків Prozorro. Технічні 

особливості участі в публічних закупівлях. Процедура здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг, що регулюються окремими 

законодавчими актами. 

3 

3. 
Порядок здійснення закупівельної діяльності державними 
установами. Положення про тендерний комітет або уповноважену особу 

4 
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(осіб). Аналіз річних планів закупівель бюджетних організацій України, 

розміщених в системі електронних торгів Prozorro. Оцінка звітів про 

укладені договори на закупівлю товарів, робіт та послуг бюджетними 

організаціями.  

4. 

Процедури закупівлі, їх види та характеристика. Особливості 

застосування різних типів процедур закупівель (відкритих торгів, 

конкурентного діалогу, переговорної процедури) з використанням 

електронної системи публічних закупівель Prozorro. Оцінка процедур 

закупівель, застосованих для закупівлі товарів, робіт та послуг 

бюджетними організаціями в Україні.  

3 

5. 

Теоретико-методичні засади підготовки та затвердження тендерної 
документації. Аналіз тендерних документацій. Встановлення 

кваліфікаційних критеріїв у тендерній документації. Оцінка підстав 

відмови в участі у процедурі закупівлі. Складові технічної специфікації 

для різних видів товарів, робіт, послуг. 

4 

6. 

Порядок розкриття та розгляду тендерних пропозицій. Подання 

тендерних пропозицій через електронні майданчики системи закупівель 

Prozorro. Особливості оцінки тендерних пропозицій.  Електронний 

аукціон. Підстави відміни торгів або визнання їх такими, що не 

відбулися.  

3 

7. 

Механізм оскарження процедур закупівель. Відповідальність у сфері 
публічних закупівель. Аналіз процедур оскарження допорогових та 

надпорогових закупівель в Україні. Судова практика у сфері публічних 

закупівель. 

3 

8. 

Особливості закупівель товарів, робіт і послуг та їх моніторинг. 
Вигоди та ризики закупівель товарів, робіт та послуг за рамковими 

угодами. Переваги та недоліки здійснення централізованих закупівель та 

діяльності централізованих закупівельних організацій. Принципи 

закупівель в країнах ЄС. Моніторинг та контроль публічних закупівель. 

3 

 Усього годин 27 

 
7. Методи навчання 

 
Лекції супроводжуються демонстрацією роботи на електронних 

майданчиках системи публічних закупівель Prozorro (https://e-tender.ua, 

www.smarttender.biz, https://www.dzo.com.ua та ін.) в якості замовника та 

учасника торгів, демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним супроводом, 

моніторингом закупівель на сайті https://prozorro.gov.ua. На практичних 

заняттях використовується роздатковий матеріал для формування у студентів 

системного мислення, здобуття практичних навичок визначення предметів 

закупівель та здійснення процедур закупівель, участі у них в якості учасника 

торгів; проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; задаються 

провокаційні питання. 

Навчання супроводжується також опрацюванням нормативної, 

навчальної літератури, даних інших Інтернет-ресурсів, періодичних і 

публіцистичних видань. При викладанні навчальної дисципліни для активізації 

навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних 

технологій, таких як: проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-

дискусії, кейс-метод, метод мозкового штурму, метод вільних асоціацій, метод 
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обговорення тематичних зображень, метод «переваги та недоліки», метод 

«робота в мережі», ділові ігри та ін. 

 

8. Методи контролю 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

здійснюється оцінювання знань за наступними видами робіт: поточне 

тестування та опитування; усне опитування; підсумкове тестування; перевірка 

виконаних практичних завдань; міні-лекції. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних  заняттях та консультаціях, результатів самостійної роботи 

студентів) проводиться за наступними критеріями  (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано;  

40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру;  

60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці;  

80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (висновки, оформлення тощо);  

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Оцінювання виконання ситуаційних вправ та інших завдань творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа):  

0 % – завдання не виконано;  

40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало;  

60 % – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру;  

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
 

100 10 10 15 15 15 15 10 10 

50 50 

Т1, Т2…Т8 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
(залік) 

90-100 зараховано 

82-89 
зараховано 

74-81 

64-73 
зараховано 

60-63 

35-59 незараховано   з можливістю повторного складання 

0-34 незараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Публічні закупівлі 

через систему Prozorro» включає: 

1. Опорний конспект лекцій (на електронному носієві та у паперовому 

вигляді) по всіх темах курсу, в тому числі і для самостійного вивчення. 

2. Завдання для проведення практичних занять (на електронному носієві 

та у паперовому вигляді). 

3. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по курсу 

дисципліни. 

4. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії [Електронний               

ресурс]. –  Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/. 

 

11. Рекомендована література 
 

Базова 
 

1. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015               

№922-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 9.  

2. Про затвердження Порядку функціонування електронної системи 

закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків: Постанова 

КМУ від 24.02.2016 №166 // Офіційний вісник України. – 2016. – №22. 

3. Про встановлення розміру плати за подання скарги: Постанова КМУ 

від 23.03.2016 №221 // Офіційний вісник України. – 2016. – №30. 

3. Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або 

уповноважену особу (осіб): Наказ Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 

№557 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0557731-16. 

4. Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель: 

Наказ Мінекономрозвитку України від 22.03.2016 № 490 [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0449-16. 

5. Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні 

закупівлі: Наказ Мінекономрозвитку України від 18.03.2016 №477 
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[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0447-16. 

6. Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі: Наказ 

Мінекономрозвитку України від 17.03.2016 №454 [Електронний  ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0448-16. 

7. Про затвердження примірної тендерної документації: Наказ 

Мінекономрозвитку України від 13.04.2016 №680 [Електронний  ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0680731-16. 

8. Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 

та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007: Наказ 

Мінекономрозвитку України від 23.12.2015 №1749 [Електронний  ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1749731-15. 

9. Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель: Наказ 

ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 №35 [Електронний  ресурс]. – 

Режим доступу: https://infobox.prozorro.org/articles/nakaz-35-pro-zatverdzhennya-

poryadku-zdiysnennya-doporogovih-zakupivel. 

10. Настанови з питань публічних закупівель: проект ЄС «Гармонізація 

системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://eupublicprocurement.org.ua/wp-

content/uploads/2017/10/Guidelines_UKR_interactive_pages.pdf 

11. Шатковський О. П., Яременко С. О. 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. 

 
Допоміжна 

 
1. Вплив Prozorro: проект «Прозорість та підзвітність у державному 

управлінні та послугах» за підтримки USAID та UKAID [Електронний     

ресурс]. – Режим доступу: 

http://cep.kse.org.ua/assets/img/articles/Prozorro_report_ua.pdf. 

2. Дуброва Я. А. Моніторинг публічних закупівель / Я. А. Дуброва 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://e-tender.ua/news/monitoring-

publichnih-zakupivel-77. 

3. Линдерс М., Джонсон Ф., Флинн А., Фирон Х. Управение закупками и 

поставками: учебник / М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, Х. Фирон / пер. с 

англ. под. ред. Ю. А. Щербанина – 13-е изд. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 751 с.   

4. Мальчик М. В., Оплачко І. О. Ефективність функціонування системи 

публічних закупівель «Prozorro» в площині забезпечення сталого розвитку 

регіонів / М. В. Мальчик, І. О. Оплачко // Децентралізація публічного 

адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти : 

проблеми та перспективи. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 
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