
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Міжнародний та європейський 

досвід публічних закупівель 

2 Статус вибіркова 

3 Спеціальності 051 Економіка/ Міжнародна 

економіка 

4 Мова викладання українська 

5 Семестр, в якому викладається 4 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 

практичні заняття, самостійна 

робота, тощо) 

 

3,0 кредити 

90 годин 

(18 год – лекцій 

18 год – практичні заняття 

54 год – самостійна робота) 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

залік 

8 Кафедра, що забезпечує викладання Прикладна економіка 

9 Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Мельничук Іванна Василівна, 

к.е.н, доцент кафедри ПЕК 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

загальних: 

- здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел; 

- здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

- здатність працювати в 

міжнародному контексті. 

фахових:    

- здатність знаходити та 

використовувати інформацію з 

різних джерел згідно з задачею, 

формуючи цю інформацію 

критично для прийняття 

оптимального рішення 

використовуючи досвід 

Європейських країн; 

- здатність виявляти законо-

мірності функціонування сучасної 

економіки на мікрорівні: розуміння 

принципів проведення публічних 

закупівельна міжнародному рівні, їх 

зв’язку з бізнесом та управлінням; 



здатність зрозуміти міжнародні 

нормативно-правові акти у сфері 

публічних закупівель та 

застосовувати їх у практичній 

діяльності при прийнятті та 

обґрунтуванні економічних рішень; 

- розуміння основних особливостей 

сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики 

держави: здатність пояснити 

широкий діапазон фінансово-

економічних процесів, які 

відбуваються при проведенні 

публічних закупівель. 

 

12 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

- в роботі державних, приватних і 

комунальних структур (Державні 

службовці, посадові особи 

місцевого самоврядування, 

уповноважені з питань організації 

та здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг)  демонструвати 

належний рівня знань з питань 

організації та проведення публічних 

закупівель  в Україні на основі 

міжнародних передових практик;  

- демонструвати високий рівень 

професійних умінь і навичок, як 

фахівець з публічних закупівель, 

необхідних для ефективного 

вирішення завдань професійної 

діяльності щодо здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг з 

застосуванням сучасних 

електронних систем закупівель; 

13 Особливості навчання на курсі Для початку вивчення курсу 

необхідними є знання студентами 

основних понять ведення публічних 

закупівель, їх нормативну базу. 

14 Стислий опис дисципліни Дисципліна належить до числа 

новітніх освітніх курсів і припускає 

міждисциплінарний і системний 

підхід до вивчення основних 

особливостей і проблем проведення 



публічних закупівель. Її метою є 

формування знань законодавчого 

підгрунтя публічних закупівель, 

теоретичних основ ведення торгів 

через електронні системи, сучасних 

норм та правил їх здійснення, вмінь 

та навичок орієнтування у 

сучасному стані та тенденціях 

проведення публічних закупівель, 

обгрунтування необхідності 

врегулювання соціальних і 

правових аспектів публічних 

закупівель у міжнародній практиці 

та можливостей врегулювання цих 

проблем. 

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

5-200 

 


