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1 ТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 
САМОСТІЙНОГО РОЗГЛЯДУ І ВИВЧЕННЯ 

МОДУЛЬ 1 Організація публічних закупівель 
Змістовий модуль 1.1 Правові основи організації публічних закупівель 

 
Тема 1 Передумови здійснення публічних закупівель 

1. Загальна характеристика та порядок застосування законодавства у 
сфері публічних закупівель. 

2. Принципи закупівель. 
3. Порядок планування закупівель. 
4. Порядок визначення предмета закупівлі. 
5. Процедури закупівлі та звіт про її проведення.  
 
 

Тема 2 Організація закупівельної діяльності 
1. Поняття, склад та повноваження тендерного комітету. 
2. Поняття, правовий статус та повноваження уповноваженої особи. 
3. Організація діяльності тендерного комітету та уповноваженої особи. 
 
 
Тема 3 Правове регулювання електронного документообігу в Україні 

1. Поняття та правовий статус електронного документу за законодавством 
України. 

2. Поняття та особливості електронного цифрового підпису. 
3. Види електронного цифрового підпису та порядок його отримання. 

 
 
 

Змістовий модуль 2 Правове регулювання порядку проведення процедур 
публічних закупівель 
 
Тема 4 Порядок проведення відкритих торгів 

1. Умови застосування процедури відкритих торгів. 
2. Порядок формування тендерної документації. 
3. Порядок подання та забезпечення тендерних пропозицій. 
4. Розкриття та оцінка тендерних пропозицій. 
5. Відхилення тендерних пропозицій. 
6. Відміна замовником торгів та визнання їх такими що не відбулися. 
7. Прийняття рішення про намір укласти договір. 
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Тема 5 Правове регулювання порядку проведення конкурентного діалогу 
та переговорної процедури закупівлі 

1. Умови застосування конкурентного діалогу. 
2. Порядок проведення конкурентного діалогу. 
3. Умови застосування переговорної процедури закупівлі. 
 
 

Тема 6. Правове регулювання проведення допорогових закупівель 
1. Умови застосування допорогових закупівель. 
2. Порядок планування та проведення допорогових закупівель. 
3. Особливості обрання процедури допорогових закупівель. 
 
 

Тема 7 Правове регулювання укладення договорів у сфері публічних 
закупівель 

1. Загальні засади та порядок укладення господарсько-правових 
договорів. 

2. Правове регулювання укладення договорів про передачу товарів та 
надання послуг. 

3. Правове регулювання укладення договорів про виконання робіт. 
4. Способи забезпечення виконання договірних зобов’язань. 
5. Особливості зміни істотних умов договорів у сфері публічних 

закупівель. 
 

 
 
Змістовий модуль 3 Контроль у сфері публічних закупівель та основні 
засади юридичної відповідальності 
 

Тема 8 Правові основи контролю у сфері публічних закупівель 
1.  Система та повноваження органів контролю у сфері публічних 

закупівель. 
2.  Порядок проведення моніторингу та контролю публічних закупівель 

уповноваженими органами. 
3. Громадський контроль у сфері публічних закупівель. 

 
 
Тема 9 Порядок оскарження у публічних закупівель 

1. Повноваження органів оскарження у сфері публічних закупівель ат 
порядок прийняття ними скарг. 

2. Процедура та наслідки оскарження процедур закупівель. 
3. Процедура та наслідки оскарження допорогових закупівель. 
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Тема 10.. Правові основи юридичної відповідальності у сфері публічних 
закупівель 

1. Види та склад правопорушень у сфері публічних закупівель. 
2. Порядок притягнення до відповідальності за порушення 

законодавства про публічні закупівлі. 
3. Провадження у справах про публічні закупівлі. 
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8. Концепція реформування механізмів публічних закупівель лікарських 
засобів та медичних виробів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 
23 серп. 2017 р. № 582-р // Офіційний вісник України. – 2017. – № 71. 

9. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : коментар. – 
Режим доступу: http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/361.php  

10. Ніколашин А.О. Проблеми електронного документообігу та шляхи їх 
вирішення [Електронний документ] / А.О. Ніколашин. – Режим доступу: 
http://magazine.faaf.org.ua/problemi-elektronnogo-dokumentoobigu-ta-shlyahi-ih-
virishennya.html  

11. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 
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12. Про затвердження порядку здійснення допорогових закупівель 
[Електронний ресурс] : наказ ДП «Зовнішторгвидав» від 13 квіт. 2016 р. № 35. – 
Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B1r18JVOiF0Odmhjan 
JOblZ2SUE/view 

13. Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань 
закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його 
функціонування [Електронний ресурс] : наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 18 березня 2016 р. № 473. – Режим доступу: 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти слухачам у 

вивченні курсу «Організація публічних закупівель», а також в перевірці 

засвоєння ними певного матеріалу, вміння самостійно аналізувати конкретну 

ситуацію і правильно застосовувати діюче законодавство. Контрольна робота 

повинна бути виконана за одним із варіантів.  

Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру варіанта, 

тобто: 

1 – перший варіант; 2 – другий варіант; 

3 – третій варіант; ..........0 – десятий варіант. 

Заміна варіантів не допускається. 

Студенти, насамперед, повинні ознайомитись із запропонованим 

матеріалом, враховуючи вказівки для самостійного вивчення курсу 

«Організація публічних закупівель». 

Починаючи працювати над завданнями, треба передусім уважно вивчити 

теоретичний матеріал в навчальній літературі, ознайомитися з відповідними 

нормативно-правовими актами. 

Завдання повинні являти собою розгорнуту і обґрунтовану відповідь на 

поставлені запитання, посилання на застосовані нормативно-правові акти, їх 

назву, ким і коли прийняті, де надруковані. 

Наприкінці контрольної необхідно розмістити список використаної 

літератури. 

Загальний обсяг роботи повинен становити 20–24 аркушів 
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Варіанти 
контрольних робіт Із курсу «Організація публічних закупівель» 

 
Варіант 1 
1. Поняття, значення та види істотних умов договорів 
2. Підстави, на які закон України «Про публічні закупівлі» не 

розповсюджується, їх загальна характеристика 
3. Формальні помилки у тендерній документації 
 
Варіант 2 
1. Кваліфікаційні критерії учасників та документи, що їх підтверджують 
2. Загальна характеристика директив ЄС у сфері публічних закупівель 
3. Порядок планування та проведення допорогових закупівель 
 
Варіант 3 
1. Загальна характеристика принципів публічних закупівель 
2. Поняття та порядок застосування електронного цифрового підпису 
3. Підстави відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 

Закону 
 
Варіант 4 
1. Загальна характеристика та значення принципів відкритості та 

прозорості на всіх стадіях закупівель та недискримінації учасників 
2. Підстави та порядок відміни замовником торгів 
3. Громадський контроль у сфері публічних закупівель 
 
Варіант 5 
1. . Підстави та порядок визнання торгів такими що не відбулися 
2. Загальні засади та порядок укладення господарсько-правових 

договорів 
3. Поняття, правовий статус та загальна характеристика електронних 

документів 
 
Варіант 6 
1. Умови застосування переговорної процедури закупівлі 
2. Поняття, правовий статус та загальна характеристика електронних 

документів 
3. Оприлюднення інформації про закупівлю 
 
Варіант 7 
1. . Порядок планування та проведення допорогових закупівель 
2. . Умови застосування процедури відкритих торгів 
3. . Види та склад правопорушень у сфері публічних закупівель 
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Варіант 8 
1. Способи забезпечення виконання договірних зобов’язань 
2. Загальна характеристика та значення принципів добросовісної 

конкуренції серед учасників та максимальної економії і ефективності 
3. Порядок подання та забезпечення тендерних пропозицій 
 
Варіант 9 
1. Порядок проведення конкурентного діалогу 
2. Особливості зміни істотних умов договорів у сфері публічних 

закупівель 
3. Поняття, правовий статус та повноваження уповноваженої особи 
 
Варіант 10 
1. Система та повноваження органів контролю у сфері публічних 

закупівель 
2. Порядок та наслідки оскарження процедур закупівель 
3. Поняття, склад та повноваження тендерного комітету 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Загальна характеристика законодавства України про публічні 
закупівлі. 

2. Загальна характеристика та особливості планування публічних 
закупівель за чинним законодавством України. 

3. Загальна характеристика принципів публічних закупівель. 
4. Загальна характеристика та значення принципів добросовісної 

конкуренції серед учасників та максимальної економії і ефективності. 
5. Загальна характеристика та значення принципів відкритості та 

прозорості на всіх стадіях закупівель та недискримінації учасників. 
6. Порядок визначення предмета закупівель та загальна характеристика 

Єдиного закупівельного словника. 
7. Звітування про проведення процедур закупівель. 
8. Поняття, склад та повноваження тендерного комітету. 
9. Поняття, правовий статус та повноваження уповноваженої особи. 
10. Організація діяльності тендерного комітету та уповноваженої особи. 
11. Правове регулювання організації закупівельної діяльності на 

підприємстві. 
12. Стратегія реформи публічних закупівель. 
13. Загальна характеристика директив ЄС у сфері публічних закупівель. 
14. Особливості проведення закупівель товарів, робіт і послуг за кошти 

кредитів, позик, що надані відповідно до міжнародних договорів України та 
особливості укладення договорів за результатами їх проведення. 

15. Умови застосування процедури відкритих торгів. 
16. Підстави, на які закон України «Про публічні закупівлі» не 

розповсюджується. 
17. Порядок формування тендерної документації. 
18. Формальні помилки у тендерній документації. 
19. Загальна характеристика примірної тендерної документації та 

можливості внесення змін до неї. 
20. Підстави відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 

Закону. 
21. Кваліфікаційні критерії учасників та документи, що їх підтверджують.  
22. Загальна характеристика проведення електронного аукціону.  
23. Мінімальні та граничні строки в процесі проведення процедури 

відкритих торгів. 
24. Умови формування тендерних пропозицій. 
25. Оприлюднення інформації про закупівлю. 
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26. Порядок подання та забезпечення тендерних пропозицій. 
27. Розкриття та оцінка тендерних пропозицій. 
28. Відхилення тендерних пропозицій. 
29. Підстави та порядок відміни замовником торгів. 
30. Підстави та порядок визнання торгів такими що не відбулися. 
31. Порядок прийняття рішення про намір укласти договір. 
32. Умови застосування конкурентного діалогу. 
33. Порядок проведення конкурентного діалогу. 
34. Умови застосування переговорної процедури закупівлі. 
35. Порядок проведення переговорної процедури закупівлі. 
36. Умови застосування допорогових закупівель. 
37. Порядок планування та проведення допорогових закупівель. 
38. Особливості обрання процедури допорогових закупівель. 
39. Загальні засади та порядок укладення господарсько-правових 

договорів. 
40. Поняття, значення та види істотних умов договорів. 
41. Правове регулювання укладення договорів про передачу товарів та 

надання послуг. 
42. Правове регулювання укладення договорів про виконання робіт. 
43. Способи забезпечення виконання договірних зобов’язань. 
44. Особливості зміни істотних умов договорів у сфері публічних 

закупівель. 
45. Система та повноваження органів контролю у сфері публічних 

закупівель. 
46. Поняття та порядок проведення моніторингу публічних закупівель 

уповноваженими органами. 
47. Поняття та порядок проведення контролю публічних закупівель 

уповноваженими органами. 
48. Громадський контроль у сфері публічних закупівель. 
49. Повноваження органів оскарження у сфері публічних закупівель та 

порядок прийняття ними скарг. 
50. Порядок та наслідки оскарження процедур закупівель. 
51. Процедура та наслідки оскарження допорогових закупівель. 
52. Види та склад правопорушень у сфері публічних закупівель. 
53. Порядок притягнення до відповідальності за порушення 

законодавства про публічні закупівлі. 
54. Загальна характеристика Закону України «Про електронні документи 

та електронний документообіг в Україні». 
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55. Поняття та порядок застосування електронного цифрового підпису. 
56. Поняття, правовий статус та загальна характеристика електронних 

документів. 
57. Поняття та загальна характеристика дискримінаційних умов в 

тендерній документації. 
58. Провадження у справах про публічні закупівлі. 
59. Порядок притягнення до відповідальності за порушення 

законодавства про публічні закупівлі. 
60. Порядок та наслідки оскарження процедур закупівлі. 
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