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Опис навчальної дисципліни та інформація про розробника 
 

Назва навчальної 

дисципліни 

Контроль публічних закупівель 

Назва структурного 

підрозділу 

Кафедра бухгалтерського обліку та економічного 

контролю 

Контактні дані 

розробників,  

які залучені до 

викладання 

Викладач: к.е.н., доцент, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку та економічного контролю 

Пономаренко О.Г. 

Контакти: ауд. 409 (навчальний корпус № 4)  

e-mail: oksana.ponomarenko@pdaa.edu.ua,  

сторінка викладача: 

https://www.pdaa.edu.ua/people/ponomarenko-oksana-

grygorivna 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, 052 Політологія, 035 Філологія 

 

 

Попередні умови для 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Базові знання з обліку, оподаткування, формування й 

структури звітності 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни формування у здобувачів вищої 

освіти системи знань й практичних навичок щодо здійснення контролю 

операцій із публічних закупівель. 

Основні завдання навчальної дисципліни: опанування здобувачами 

вищої освіти комплексом професійних умінь, а саме: використовувати у 

практичній діяльності теоретичні основи публічних закупівель; володіти 

методами, прийомами і процедурами перевірки закупівель різними суб’єктами 

фінансового контролю; вміти складати та перевіряти супроводжуючу процес 

публічних закупівель документацію (у тому числі й електронну); 

використовувати у професійній діяльності методики моніторингу існуючої 

інформаційної системи державних закупівель; формувати і документувати 

висновки за результатами аналітичної оцінки і контролю ходу й 

документування процедур публічних закупівель. 

 

Компетентності:  

Загальні:  

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Фахові: 

mailto:oksana.ponomarenko@pdaa.edu.ua
https://www.pdaa.edu.ua/people/ponomarenko-oksana-grygorivna
https://www.pdaa.edu.ua/people/ponomarenko-oksana-grygorivna
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- використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог 

професійної етики в процесі практичної діяльності; 

- здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства; 

- здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 

Програмні результати навчання: 

1. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 

забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу 

суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням 

стратегії розвитку бізнесу. 

2. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної 

етики. 

3. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Історія та загальна характеристика процедур публічних 

закупівель в Україні 

Тема 2. Державне регулювання та органи контролю у публічних 

закупівлях 

Тема 3. Організація та методи контролю публічних закупівель 

Тема 4. Контроль спрощених і допорогових закупівель 

Тема 5. Контроль закупівель у електронних системах та процедури 

відкритих торгів 

Тема 6. Контроль процедури конкурентного діалогу та переговорної 

процедури 

Тема 7. Індикатори ризиків при здійсненні публічних закупівель. 

Відповідальність за правопорушення у сфері публічних закупівель 

Тема 8. Документальне оформлення та реалізація результатів контролю 

публічних закупівель 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 120 год. 

Кількість кредитів – 4,0. 

Форма семестрового контролю – залік. 
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Таблиця 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни  
 

Назва теми Форми оцінювання результатів 
навчання здобувачів вищої освіти 
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Тема 1. Історія та загальна характеристика процедур 

публічних закупівель в Україні 

10 10 

51 

3 8 

Тема 2. Державне регулювання та органи контролю у 

публічних закупівлях 
3 8 

Тема 3. Організація та методи контролю публічних 

закупівель 
5 3 10,5 

Тема 4. Контроль спрощених і допорогових закупівель 5 3 10,5 

Тема 5. Контроль закупівель у електронних системах та 

процедури відкритих торгів 

10 10 

5 3 13 

Тема 6. Контроль процедури конкурентного діалогу та 
переговорної процедури 

5 3 13 

Тема 7. Індикатори ризиків при здійсненні публічних 

закупівель. Відповідальність за правопорушення у 

сфері публічних закупівель 

5 42 14 

Тема 8. Документальне оформлення та реалізація 

результатів контролю публічних закупівель 
5 3 13 

Разом 20 20 35 25 100 

 

Коротко про оцінювання: 

- 2 тести (за темами 1-4 та 5-8); 

- 2 аудиторні контрольні роботи; 

- виконані завдання практичних занять та самостійної роботи; 

«бонус» за підготовку тез доповідей на конференції за тематикою 

дисципліни – 10 балів; 

- за балами, що набрані протягом семестру залік може бути 

отриманий без присутності студента. 

 

Базова література та інформаційні ресурси: 

1. Здирко Н. Державне регулювання та контроль у сфері публічних 

закупівель. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах 

глобалізації. 2019. Випуск 3-4. С. 79-89.  

                                                
1 Оскільки перша тема дисципліни носить теоретичний ознайомчий характер, оцінювання практичного 

заняття за нею здійснюється разом із заняттям за темою 2  
2 Один бал припадає на коригування наближених величин у розрахунках для отримання загального балу 100. 
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2. Кириленко О, Русін В. Напрями мінімізації фінансових шахрайств у 

сфері публічних закупівель. Світ Фінансів. 2020. № 2 (63). С. 62-76  

3. Письменна М. С. Контроль дотримання принципів державних 

закупівель. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: 

Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 22. С. 176–179.  

4. Ткаченко Н. Трансформація публічних закупівель в Україні. 

Економіка України. 2018. №9. С. 123-138.  

5. Фалко Ю. В. Інституційна модернізація механізмів фінансового 

контролю в системі управління державними закупівлями в Україні. Вісник 

Національної Про публічні закупівліакадемії державного управління при 

Президентові України. 2014. № 3. С. 78-83.  

6. Хорунжак Н.М. Публічні закупівлі: шляхи вирішення організаційних і 

контрольно-облікових проблем. Сталий розвиток економіки. 2016. № 3(32). С. 143-

149.  

7. Шалімова Н.С. Міжнародний рейтинг ефективності системи 

публічних закупівель («benchmarking public procurement”) та його використання в 

державному аудиті. Економічний простір. 2017. № 127. С. 48–60.  

1. Державні закупівлі товарів, робіт і послуг: науково-практичне видання 

/ За ред.. Жука В.М., Метелиці В.М., Фірера Д.О. К.: ТОВ «Всеукраїнський 

інститут права і оцінки», 2014. 176 с. 

2. Методичний посібник з публічних закупівель. Електронний ресурс. 

URL: https://e-tender.ua/news/potribno-provesti-publichnij-tender-diznajtes-yak-ce-

zrobiti-639 

3. Нова редакція закону Про публічні закупівлі. Посібник для 

замовників. Електронний ресурс. URL: 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/580/1.pdf 

4. Романченко Ю. О., Дорогань-Писаренко Л.О., Аранчій Я.С. 

Фінансовий контроль в бюджетних та фінансових установах : навчальний посібник. 

Полтава : ФОП Крюков, 2014. 345 с. ( у бібліотеці ПДАУ) 

5. Сайт «Радник у сфері публічних закупівель» URL: 

https://radnuk.com.ua/?gclid=EAIaIQobChMIs4Tg2dTf8gIV4-

3mCh04Ow3VEAAYASAAEgJziPD_BwE 

6. Сайт Антимонопольного комітету України URL: https://amcu.gov.ua/ 

7. Сайт громадського контролю публічних закупівель.URL: 

https://dozorro.org/ 

8. Сайт здійснення публічних закупівель у електронному режимі. URL: 

https://prozorro.gov.ua/ 

 

Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни: 

Робоча навчальна програма, презентація  

https://e-tender.ua/news/potribno-provesti-publichnij-tender-diznajtes-yak-ce-zrobiti-639
https://e-tender.ua/news/potribno-provesti-publichnij-tender-diznajtes-yak-ce-zrobiti-639
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/580/1.pdf
https://radnuk.com.ua/?gclid=EAIaIQobChMIs4Tg2dTf8gIV4-3mCh04Ow3VEAAYASAAEgJziPD_BwE
https://radnuk.com.ua/?gclid=EAIaIQobChMIs4Tg2dTf8gIV4-3mCh04Ow3VEAAYASAAEgJziPD_BwE
https://amcu.gov.ua/
https://dozorro.org/
https://prozorro.gov.ua/
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