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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Закупівлі та 

поставки в проектах» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки МАГІСТРА галузі знань 1801 «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ» 

спеціальності 8.18010013 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Закупівлі та поставки в 

проектах»  є сутність і концепція визначення достатності  умов для закупівель 

робіт, товарів та послуг при реалізації інноваційних проектів на 

підприємницьких засадах 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Закупівлі та 

постачання в проектах» базується на знаннях, отриманих при засвоєнні 

навчальних дисциплін «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Теорія 

систем та системний аналіз»,   

Знання з дисципліни «Закупівлі та постачання в проектах» 

застосовуються при вивченні навчальних дисциплін «Практика розробки 

інвестиційних проектів», «Управління інформаційними зв’язками в проекті», 

«Контракти і договірна практика». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення слухачів із 

закупівлями, як специфічним видом професійної діяльності та вивчення  

можливостей впливу через процеси закупівель на ефективність  створення 

нових бізнесі та проектів. 

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Закупівлі та 

постачання в проектах» є: 

формувати у слухачів основи сучасних знань про сутність і 

методологію проектних закупівель;  

надати уміння і навички з використання отриманих знань для  

реалізації нових проектів та бізнесів. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні: 

знати: 

Загальні уяви та правила функціонування ринкової економіки, як 

середовища для організації закупівель; 

Юридичні засади закупівель; 

Методологію проведення процедур закупівель 

Методологію оцінки тендерних пропозицій; 

Правила інформаційного супроводу процесу закупівель. 

вміти: 



Здійснювати процедури тендерних закупівель; 

Розробляти пакети тендерної документації для проектних закупівель; 

Здійснювати постачання відповідно до графіку виконання проектів; 

Забезпечувати такі постачання ефективними процедурами та засобами 

менеджменту. 

 

На вивчення навчальної дисципліни за денною  формою навчання 

відводиться 36 годин лекційного, 18 годин практичного аудиторного 

навантаження та 27 години самостійної роботи студента, що складає 2 кредити. 

За заочною формою навчання відповідно 8, 8, та 65 годин відповідно.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

 

Тема 1.  ВВссттуупп  ддоо  ддииссццииппллііннии 

Визначення  та терміни, ознаки та категорії економічного змісту 

тендерних закупівель. Класифікація складових факторів, що впливають на 

особливості закупівель у проектах. 

Тема 2.Управління закупівлями в проектах 

Цілі, завдання і форми здійснення закупівель Особливості закупівель в 

проектах. Законодавство про закупівлі. Ризики при здійсненні закупівель та 

постачань. Управління закупівлями. Державне регулювання закупівель. 

Тема 3. Суть процесів закупівель  

 Національні та міжнародні конкурсні торги. Інші методи закупівель. Суть 

процесів закупівель. Сучасний стан практики закупівель у проектах. Визначення 

балансу потреб проектів та можливостей їх задоволення за рахунок конкурсних 

закупівель. 

Тема 4.Організація та планування конкурсних закупівель за 

тендерними процедурами. 

Методологія планування закупівель. Розробка та оцінка тендерної 

документації. Кваліфікаційні вимоги до учасників торгів.  Механізми залучення 

необхідних консультантів та експертів. 

Тема 5. Методологія проведення окремих тендерних процедур 

Юридичні формати Відкритих торгів, торгів з попередньою кваліфікацією, 

двохступеневіх торгів, торгів редукціон, запиту цінових пропозицій, торгів у 

мережі Інтернет.    

Тема 6. Контрактне оформлення наслідків тендерних процедур 

Національні та міжнародні проформи контрактів на постачання. Класифікація 

контрактів та умови їх виконання. Правила Інкотермс.  

Тема 7.Фінансові умови виконання контрактів по тендерних 

закупівлях. 

Особливості розрахунків по контрактах постачання у проекти. Фінансові 

гарантії виконання зобов’язань при тендерних закупівлях. Міжнародні 

міжбанківські розрахунки. 

 Тема8. Ризики та відповідальність по тендерних закупівлях. 



Основні види ризиків при тендерних закупівлях. Класифікація ризиків. 

Методі та механізми запобігання та компенсації ризиків. Страхування ризиків 

тендерних закупівель та його особливості у проектах. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 

  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання з опанування навчальної дисципліни в межах освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» у вигляді заліку в 1 семестрі для слухачів 

денної форми навчання і під час зимової сесії на 3 курсі для слухачів заочної 

форми навчання.  

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється за 

100-бальною шкалою і складається з суми балів, отриманих слухачем за 

результатами поточного і підсумкового (при необхідності) контролю. Завдання 

поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 10 балів для  практичних 

занять.  

Поточний контроль теоретичного засвоєння матеріалу та оволодіння 

практичними навичками  дисципліни здійснюється на  практичних заняттях у 

формі підготовки й захисту слухачем конкретного завдання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

Узагальнені результати поточного і підсумкового контролю вносяться до 

залікової  відомості за шкалою оцінювання ECTS і національною шкалою. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  
  

В організації навчального процесу з опанування навчальної дисципліни 

застосовується поточний та підсумковий контроль. 

Засоби тестового контролю застосовуються при проведенні поточного 

контролю на лекційних і практичних заняттях, а також підсумкового контролю 

при проведенні заліку. 


