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Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: "Публічні закупівлі" є дисципліною вибіркової складової навчального 

плану циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у сфері товарознавства та 

торговельного підприємництва. Дисципліна забезпечує формування у здобувачів вищої освіти цілісної 

системи знань про суть, принципи та механізм функціонування публічних закупівель, набуття 

теоретичних та практичних навичок вирішення завдань щодо організації та проведення публічних 

закупівель відповідно до вимог діючого законодавства в контексті соціально-економічних процесів в 

Україні. 

Пререквізити: "Організація торгівлі", "Торговельне підприємництво і комерційна діяльність", 

"Економіка підприємства". 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів. Під час 

сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми навчання: Вид підсумкового 

контролю аудиторних самостійної роботи студента 

4 120 3 5 залік 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 24 

Практичні заняття 26 

Самостійна робота 70 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-професійної 

 



 

програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК2. Здатність застосовувати отримані знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

СК 11. Здатність здійснювати діяльність у 

взаємодії суб’єктів ринкових відносин. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

ПРН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

ПРН13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 



 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Сутність, функції публічних закупівель та 

їх базові принципи. 
Формування компетентностей: ЗК2, ЗК6, ЗК8, 

СК11. 

Результати навчання:.ПРН2, ПРН13.  

Рекомендовані джерела:.1, 4, 7, 8, 12, 17. 

Завдання для СРС: ознайомитися з місцем та роллю 

закупівель в системі забезпечення потреб державних 

органів і територіальних громад в товарах, роботах і 

послугах 

 

1-ий 

01.09.20 – 

04.09.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
1 

2-й 

07.09.20 – 

11.09.20 

(за розкладом) 

2 семінар Усне опитування, навчальна дискусія 1 

1-ий – 

2-ий 

 

01.09.20 – 

11.09.20) 

 

6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування; складання 

плану реферату; тестування студентів 

3 

Тема 2. Система державного регулювання і 

контролю в сфері публічних закупівель. 
Формування компетентностей:. ЗК2, ЗК6, ЗК8, 

СК11 

Результати навчання: ПРН2, ПРН13. 

Рекомендовані джерела:.1, 5, 7, 8, 10, 14, 18. 

Завдвання для СРС: ознайомитися з формами, 

методами та механізмами державного регулювання і 

контролю публічних закупівель. 

 

1-ий 

01.09.20 – 

04.09.20 

(за тимчасовим 

розкладом 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

3-ій 

14.09.20 – 

18.09.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

2 

1-ий – 

3-ій 

01.09.20 – 

18.09.20 

 

6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

вирішення завдань; опрацювання 

інформаційних ресурсів для написання 

реферату; тестування студентів 

3 

Тема 3. Характеристика суб’єктів та об'єктів в 

публічних закупівлях. 
Формування компетентностей: ЗК2, ЗК6, ЗК8, 

СК11. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 4, 6, 10, 13, 17. 

Завдання для СРС: ознайомитися з особливостями 

учасників - вітчизняних та зарубіжних юридичних і 

фізичних осіб. Систематизація об’єктів публічних 

закупівель.  

2-ий 

07.09.20 – 

11.09.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

4-ий 

21.09.20 – 

25.09.20 

(за розкладом) 

2 

практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

2 

5-ий 

28.09.20 – 

02.10.20 

(за розкладом) 

2 

2-ий – 

5-ий 

07.09.20 – 

02.10.20 
6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування; вирішення завдань; 

3 



 

опрацювання інформаційних ресурсів 

для написання реферату; тестування 

студентів 

Тема 4. Інформаційна система забезпечення 

публічних закупівель. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК6, ЗК8, 

СК11. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 1, 5, 7, 11, 15, 16, 19. 

Завдання для СРС: ознайомитися з можливостями і 

функціями електронних майданчиків. Оплата за 

послуги інформаційної системи: розміри і порядок 

оплати, доставка оплати, повноваження громад. 

 

 

3-ій 

14.09.20 – 

18.09.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

6-ий 

05.10.20 – 

09.10.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

2 

3-ій – 

6-ий 

21.09.20 – 

09.10.20 

 

6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування, 

реферування; вирішення завдань; 

тестування студентів 

3 

Тема 5. Організація закупівельної діяльності. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК6, ЗК8, 

СК11. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 1, 4, 5, 12, 14, 17, 18. 

Завдання для СРС: : ознайомитися з особливостями 

формування пакету інформації, створення тендерного 

комітету та вимогами до його персонального складу. 

4-ий 

21.09.20 – 

25.09.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

7-ий 
12.10.20 – 

16.10.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

2 

4-ий – 

7-ий 

21.09.20 – 

23.10.20 
6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування 

реферування; вирішення завдань; 

тестування студентів 

3 

Тема 6. Закупівлі з використанням процедур 

відкритих торгів. 
Формування компетентностей: ЗК2, ЗК6, ЗК8, 

СК11. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 12, 20. 

Завдання для СРС: ознайомитися з особливостями та 

призначенням рамкової угоди. Порядок оформлення 

рамкової угоди та виконання зобов’язань. 

 

5-ий 

28.09.20 – 

02.10.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

8-ий 
19.10.20 – 

23.10.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

2 

5-ий – 

8-ий 
28.09.20 – 

23.10.20 
6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування, 

реферування; вирішення завдань; 

тестування студентів 

3 

Тема 7. Конкурентний діалог як процедура 

публічних закупівель. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК6, ЗК8, 

6-ий 

05.10.20 – 

09.10.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 



 

СК11. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН13. 

Рекомендовані джерела:  4, 12, 15, 17. 

Завдання для СРС: ознайомитися з особливістю 

контролю, відповідальності і оскарження рішень при 

проведенні конкурентного діалогу. 

 

9-ий 

26.10.20 – 

30.10.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

2 

6-ий – 

9-ий 
05.10.20 – 

30.10.20 
6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування 

реферування; вирішення завдань; 

тестування студентів 

3 

Тема 8. Переговорна процедура закупівлі. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК6, ЗК8, 

СК11. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН13. 

Рекоменовані джерела: 1, 4, 5, 12, 17. 

Завдання для СРС: ознайомитися з порядком відміни 

переговорної процедури. Зміст договору 

переговорної закупівлі. 

 

7-ий 
12.10.20 – 

16.10.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

10-тий 

02.11.20 – 

06.11.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

2 

7-ий – 

10-ий 

12.10.20 – 

06.11.20 
6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

вирішення завдань; тестування студентів 

3 

Тема 9. Оформлення і укладання договору про 

закупівлі. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК6, ЗК8, 

СК11. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 4, 14, 17, 21. 

Завдання для СРС: ознайомитися з порядком 

контролю за виконанням договору закупівель. 

8-ий 
19.10.20 – 

23.10.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

11-ий 

09.11.20 – 

13.11.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

2 

8-ий – 

11-ий 

19.10.20 – 

13.11.20 
6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

вирішення завдань; тестування студентів 

3 

Тема 10. Звітність в системі публічних закупівель 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК6, ЗК8, 

СК11. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 3, 5, 6, 8, 17, 18, 21, 22. 

Завдання для СРС: ознайомитися з порядком аналізу 

звітів і оцінки результатів в системі публічних 

закупівель. Доступність до звітних даних. 

9-ий 

26.10.20 – 

30.10.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

12-тий 

16.11.20 – 

20.11.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

2 

9-ий –  

12-тий 

26.10.20 – 

20.11.20 
6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

вирішення завдань; тестування студентів 

3 

Тема 11. Контроль і відповідальність в системі 

публічних закупівель. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК6, ЗК8, 

10-тий 

02.11.20 – 

06.11.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 



 

СК11. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 3, 4, 5, 7, 17, 22. 

Завдання для СРС: ознайомитися зі основними 

джерелами та змістом законодавчої і нормативної 

бази регулювання відповідальності в системі 

публічних закупівель.  
 

13-тий 

23.11.20 – 

27.11.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

2 

10-ий – 

13-тий 

02.11.20 – 

27.11.20 
5 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

вирішення завдань; підготовка реферату; 

тестування студентів 

3 

Тема 12. Міжнародний досвід і міжнародні 

зобов’язання України в сфері публічних 

закупівель. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК6, ЗК8, 

СК11. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 7, 9, 11. 

Завдання для СРС: ознайомитися зі змістом угод, 

меморандумів, правових актів України в сфері 

публічних закупівель. Дослідити досвід підготовки 

кадрів для сфери публічних закупівель у ВНЗ Англії, 

Австрії, Італії. 

11-ий 

09.11.20 – 

13.11.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

14-тий 

30.11.20 – 

04.12.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

2 

11-ий – 

14-ий 
09.11.20 –

04.12.20 
5 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

підготовка неаналітичного звіту; 

тестування студентів 

3 

ІНДЗ 

11-ий 

09.11.20 – 

13.11.20 

(поза розкладом) 

- реферат Презентація і захист реферату 18 

 

 



 

Інформація про ІНДЗ 
 

ІНДЗ з дисципліни "Публічні закупівлі" виконується у формі реферату.     

Ураховуючи тенденції розвитку та вдосконалення навчального процесу, актуальним є 

індивідуально-орієнтований підхід в підготовці майбутніх фахівців у сфері товарознавства та 

торговельного підприємництва. За таких умов реферат, як одна із форм індивідуального завдання, є 

складовою програми дисципліни "Публічні закупівлі". Написання реферату є важливою формою 

самостійної навчальної діяльності студентів 

Реферат зазвичай пишеться в процесі вивчення однієї із важливих навчальних проблем курсу. 

Мета реферату при цьому – показати, як осмислюється ця проблема. Є також додаткові цілі: формування 

навичок самостійної навчально-дослідної роботи, опанування методики аналізу, узагальнення, 

осмислення інформації та перевірка знань здобувачів освіти. Реалізація таких цілей втілюється в життя 

шляхом поступового вирішення таких завдань:  

- вивчення літератури з певного питання;  

- вивчення інформації, яка міститься в літературі або в інтернет-ресурсах;  

- збирання та узагальнення матеріалу;  

- складання плану реферату;  

- написання реферату;  

- оформлення реферату.  

Ця форма письмової роботи базується на аналізі практичної діяльності та реферуванні 

літературних джерел з обраної тематики, призначена для поточного закріплення навчального матеріалу 

та контролю набутих знань і навичок. Виклад матеріалу в рефераті повинен мати практичну 

спрямованість та орієнтованість на аналіз практики, здобуття та систематизацію знань. При написанні 

реферату слід не лише опрацьовувати матеріал з обраної теми, але й, продемонструвавши творчий 

підхід, зробити спробу узагальнити отриманий досвід, визначити шляхи вирішення питань, що 

досліджується. В рефераті подається первинне осмислення й узагальнення певного обсягу інформації, 

яка накопичена вченими й викладена в літературі. 

Обсяг зібраних і систематизованих матеріалів повинен становити 10-12 друкованих аркушів 

формату А4 за умови використання комп’ютерної техніки (вимоги щодо оформлення тексту: 

використання текстового редактора Word,  шрифт – Times New Roman, комп’ютерний набір – кегель 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, поля: зверху і знизу – по 20 мм, справа – 30 мм, зліва – 10 мм). Доцільне 

доповнення текстового матеріалу ілюстраціями щодо прикладів розміщення, способів і методів 

викладки товарів, кольорового та світлового оформлення, наявності рекламно-інформаційних матеріалів 

тощо.   

Тематика рефератів 

1. Роль державних закупівель в економіці. 

2. Історія публічних (державних) закупівель в Україні. 

3. Нормативно-правова база щодо державних закупівель в Україні. 

4. Правове регулювання електронного документообігу в Україні. 

5. Поняття,види та порядок отримання електронного цифрового підпису. 

6. Порядок утворення комітету з конкурсних торгів, головні функції комітету з конкурсних торгів. 

7. Правила організації публічних закупівель замовником. 

8. Порядок застосування кваліфікаційних критеріїв під час проведення процедур закупівель. 

9. Відмова в участі у процедурі закупівлі та відхилення пропозиції конкурсних торгів. 

10. Документація конкурсних торгів та вимоги законодавства до її оформлення. 

11. Вимоги до складання технічних та якісних характеристик до предмета закупівлі, технічного 

завдання, надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів, умови повернення чи неповернення 

забезпечення. 



 

12. Критерії  та методики оцінки пропозицій конкурсних торгів. 

13. Порядок організації та проведення процедур двоступеневих торгів. 

14. Умови застосування процедури попередньої кваліфікації та порядок її проведення. 

15. Порядок організації та проведення процедури запиту цінових пропозицій. 

16. Міжнародна практика використання систем електронних закупівель. 

17. Види звітності щодо здійснення публічних закупівель. 

18. Функції, предмет та характер перевірок, які здійснюють контролюючі органи у сфері державних 

закупівель. 

19. Стадії та етапи організації перевірки публічних закупівель 

20. Функції та завдання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України як органу з державного 

регулювання у сфері закупівель. 

21. Завдання Державної казначейської служби щодо контролю у сфері державних закупівель. 

22. Повноваження Рахункової палати України при перевірці державних закупівель. 

23. Роль Антимонопольного комітету України у системі контролю за державними закупівлями. 

24. Державна фінансова інспекція України та її завдання у сфері контролю державних закупівель. 

25. Види та склад правопорушень у сфері публічних закупівель. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Для проведення лекцій з дисципліни "Публічні закупівлі" потрібні ноутбук 

ASUS, мультимедійний проектор з програмним забезпеченням (текстовий редактор Word, табличний 

процесор MS Excel, програма створення і перегляду презентацій Power Point),  проекційний екран,  а для  

проведення практичних занять – програмна платформа Moodle, персональне комп’ютерне обладнання з 

можливістю виходу в мережу Інтернет (інтернет-браузер Internet Explorer або Google Chrome) та доступу 

до відповідного дистанційного курсу для виконання завдань на заняттях, завдань самостійної роботи, 

проходження тестування (поточний і підсумковий контроль). 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

1. Бровдій А. М. Організація публічних закупівель : навч. посібник / А. М.Бровдій : Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 183с. 

2. Єдиний закупівельний словник та система електронних державних закупівель ЄС : пояснення та 

рекомендації – К. : Мінекономрозвитку і торгівлі України. – 2019. – 19 с.  

3. Закупівлі у громадах. Посібник для розпорядників бюджетних коштів : практ. посібник. – К. : 

Програма USAID DOBRE, 2019. – 225 с. 

4. Збірник нормативно-правових документів з питань публічних закупівель – К. : Навчальний центр UA-

TENDERS.COM, 2019. – 120 с. 

5. Методичний посібник з питань публічних закупівель – К. : Навчальний центр UA-TENDERS.COM, 

2017. – 190 с. 

6. Підмогильний О. О. Організація та здійснення контролю органами державної фінансової інспекції 

України за сферою державних закупівель : практичний посібник / О. О. Підмогильний. – Донецьк : 

ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 255 с. 

7. Покрещук О. О. Державні закупівлі : Тендери : Національні й міжнародні аспекти : Методичний 

посібник / О. О. Покрещук, О. Х. Юлдашев, З. В. Максименко, О. І. Мостовий. – К : 2003. –383 с. 
 

Допоміжна література  
8. Апопій В. В. Державна політика розвитку торговельного підприємництва : монографія / В. В. 

Апопій, Н. М. Андріїв. - Львів : Растр-7, 2017. - 303 с. 



 

9. Апопій В. В. Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України : монографія. / 

[Апопій В.В., Міщук І.П., Антонюк Я.М.  та ін. ; за ред. д.е.н., проф. Апопія В. В.]. – Львів: вид-во 

«Новий Світ-2000», 2017. – 440 с. 

10. Буряк Я. В. Основні аспекти здійснення державного регулювання у сфері публічних закупівель в 

Україні / Я. В. Буряк // Проблеми і перспективи розвитку – 2017. – No 2. – С. 55-59.  

11. Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку: Монографія / А.А.Мазаракі, 

І.О.Бланк, Л.О.Лігоненко та ін. – К.: Київ. нац.торг.-екон. у-т, 2006. – 195 с. 

12. Горбатюк Я. В. Правова характеристика процедур публічних закупівель за Законом України "Про 

публічні закупівлі" /Я. В. Горбатюк // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право – 2016. – No 3. 

– С. 132-137. 

13. Затонацька Т. Г. Інституційне забезпечення публічних закупівель та їх вплив на зростання 

національної економіки  / Т. Г. Затонацька, Д. Є. Мартинович // Фінанси України. – 2017. - No 4. – С. 

94-103. 

14. Севостьянова Г. С. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення публічних закупівель в 

Україні / Г. С. Севостьянова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. 

– Вип. 10 (2). – С. 91-96. 
 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
 

15. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 No 2456-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – 

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=212. 

16. Податковий кодекс України від 02.12.2010 No2755-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-173. 

17. Закон України "Про публічні закупівлі" від 25 грудня 2015 року No 922-VIII // [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-194. 

18. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку функціонування електронної 

системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків" від 24 лютого 2016 р. No 

166 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-

%D0%BF12. 

19. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016 No 477 "Про 

затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі" // [Електронний ресурс]. – 
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20. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.04.2016 No 680 "Про 

затвердження примірної тендерної документації" // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://me.gov.ua/LegislativeActs/List?lang=uk-UA&id19. 

21. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 No 490 "Про 

затвердження форм документів у сфері публічних закупівель" // [Електронний ресурс]. –Режим 
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товарів, робіт і послуг за державні кошти" //[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2012/485/485_2012 

 

 

Політика курсу 

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 



 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Під час роботи над завданнями не допускається порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

 Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

 У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

 Списування під час тестування чи контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

 

Вид контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

Поточний 

контроль 

 

Робота на лекціях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

- ведення конспекту   за кожну тему 1 бал 

- участь у експрес-опитуванні   
за кожну правильну відповідь 0,25 

бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

- усне опитування, тестування, рішення 

практичних задач 

за кожну правильну відповідь 0,5 

бала 

- участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання   
за кожну правильну відповідь 1 бал 

- доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни, захист 
максимум 18 балів 



 

аналітичного звіту (оцінка залежить від 

повноти розкриття теми, якості інформації, 

самостійності та креативності матеріалу, 

якості презентації і доповіді) 

Додаткова оцінка 

Участь у наукових конференціях, 

підготовка наукових публікацій, участь у  

Всеукраїнських конкурсах наукових 

студентських робіт за спеціальністю, 

виконання досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

Підсумковий 

контроль 

 (залік) 

Залік є недиференційованим та 

виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по 

завершенню вивчення навчальної 

дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено у 

таблиці 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 

тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка 

(бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових 

публікацій тощо. 

Розподіл балів за темами для поточного контролю знань студентів, для різних видів підсумкового 

контролю подані в таблицях. 

 

Для заліку 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про 

оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного університету 

за такими рівнями та критеріями: 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема 

7 

Тема 

8 

Тема 

9 

Тема 

10 

Тема 

11 

Тема 

12 
СР 

5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 18 100 



 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 
9
0
-1

0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає програмі дисципліни, 

правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати 

теоретичні положення дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності 

фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології та методи 

розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні 

індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно 

включатись в дискусії, може відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, що стосується дисципліни, 

яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, передбаченого робочою програмою, або студент 

проявляє невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь 

і навичок, що викладені в робочій програмі 

дисципліни. Власні пропозиції студента в 

оцінках і вирішенні практичних задач 

підвищує його вміння використовувати 

знання, які він отримав  при вивчені інших 

дисциплін, а також знання, набуті при 

самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка 

вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2

-8
9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі дисципліни, робить на їх 

основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, 

але допускає окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні 

пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення 

основних практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені 

дисципліни 

Добре (В)  

7
4

-8
1
 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  застосовувати при вирішенні типових 

практичних завдань, але допускає окремі неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та 

дати правильні відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ 

рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних положень, що мають визначальне 

значення при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні 

прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом 

програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість 

використання теоретичних положень для 

практичного використання викликають 

утруднення. 

Добре (С) 

6
4

-7
3
 Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, та розуміє постанову 

стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є 

визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає 

значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень 

відтворення основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

6
0

-6
3
 Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються 

на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, 

студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але 

відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових 

програми дисципліни 

Задовільно (Е) 

3
5

-5
9
 Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму навчальної дисципліни 

студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є неправильними, 

необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, 

що формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання (FX)  

0
-3

4
 

Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного 

вирішення задач, які окреслює мета та 

завдання дисципліни 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни (F)  
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