
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

Вибіркова дисципліна 

кафедри підприємництва, 

торгівлі та логістики 

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 



 Предметом вивчення дисципліни є 

Мета вивчення дисципліни 
надання здобувачу освіти таких можливостей та переваг: формування знань 

та вмінь щодо організації закупівель продукції, товарів, робіт і послуг на 
засадах публічних торгів та  цілісного уявлення про особливості тлумачення та 

застосування правових норм, що спрямовані на регулювання діяльності у 
сфері публічних закупівель 

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ 

Обсяг – 4 кредити,  120 
годин, в т.ч.  лекцій – 
24 год., практичні та 
семінарські заняття 
–  26 год., самостійна  
робота – 70 год. 

Період навчання −  
бакалавр, 3 курс, 5 
семестр 

Підсумкова 
форма контролю 

− залік 



Здатність здійснювати 
діяльність з дотриманням 
вимог нормативно-
правових документів у 
сфері підприємницької, 
торговельної та біржової 
діяльності 

Вивчення дисципліни додатково  

сприяє формуванню студентом таких 

компетентностей 
Здатність застосовувати 
інноваційні підходи в 
діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових 
структур 

Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних 
джерел 

Здатність обирати та 
використовувати відповідні 
методи, інструментарій для 
обґрунтування рішень щодо 
створення, функціонування 
підприємницьких, 
торговельних і біржових 
структур 

Здатності до системного 
мислення, креативність 

Здатність  здійснювати діяльність у 
взаємодії суб’єктів ринкових відносин 

Здатність діяти 
відповідально та 
свідомо 

Здатність до 
розуміння 
соціально-
економічних явищ, 
суспільних 
процесів і 
тенденцій науково-
технічного 
прогресу 

Здатність визначати і 
виконувати професійні 
завдання з організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових структур 

Здатність застосовувати 
отримані знання в 
практичних ситуаціях 

Уміння формувати 
товарний асортимент, 
використовувати сучасні 
методи оптимізації 
господарських зв’язків 
підприємства оптової та 
роздрібної торгівлі 



•Інформаційна 
система 

забезпечення 
публічних закупівель 

•Організація 
закупівельної діяльності 

• Оформлення і 
укладання 

договору про 
закупівлі 

•Контроль і 
відповідальність 

в системі 
публічних 
закупівель 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні  
блоки: 

•Звітність в системі 
публічних 
закупівель 

•Конкурентний діалог 
як процедура 

публічних закупівель 

•Сутність, функції 
публічних 

закупівель та їх 
базові принципи 

•Система 
державного 

регулювання і 
контролю в 

сфері публічних 
закупівель 

•Міжнародний досвід і 
міжнародні 

зобов’язання України 
в сфері публічних 

закупівель 

•Характеристика 
суб’єктів та 
об'єктів у 
публічних 
закупівлях 

•Закупівлі з 
використанням 

процедур 
відкритих торгів 

•Переговорна 
процедура 
закупівлі 



• Лекційний матеріал 

• Дистанційний курс 

•Методичні вказівки 
та завдання для 
семінарських, 

практичних занять, 
поточного та 
підсумкового 

контролю знань і 
вмінь здобувачів 

вищої освіти 

• Методичні рекомендації 
і завдання для 

виконання самостійної 
роботи 

•Робоча програма  
навчальної дисципліни 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 



Кадрове забезпечення 

д.е.н., проф. Апопій В.В. 




