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СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Правове регулювання публічних 

закупівель»  

 

Спеціальність: 081 «Право» 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Суспільні відносини, що виникають в процесі здійснення закупівель 

товарів, робіт та послуг для потреб держави, територіальних громад 

та інших суб’єктів публічного права 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Господарська діяльність будь-якого державного органу, органу 

місцевого самоврядування чи іншого суб’єкта публічного права не 

можлива без закупівель, які б забезпечували їх діяльність. Зважаючи 

на необхідність здійснення таких закупівель на максимально 

справедливих умовах для них передбачені спеціальні умови і 

процедури. Вагома частина випускників юридичних факультетів 

здійснюватимуть свою трудову діяльність на підприємствах, 

установах, організаціях публічного права, а тому будуть пов’язані із 

процедурами здійснення публічних закупівель. Вивчення даного 

курсу спрямоване на отримання студентами спеціальних юридичних 

знань та формування навичок у даній сфері 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Курс спрямований на оволодіння знаннями щодо поняття 

публічних закупівель, процедури їх здійснення, визначення кола 

суб’єктів та зарубіжного досвіду у зазначеній сфері 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання особливостей правового регулювання відносин з публічних 

закупівель дасть можливість в процесі здійснення практичної 

діяльності на підприємстві, в установі чи організації належним 

чином здійснювати юридичний супровід даного виду діяльності 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: поняття та загальні положення публічних 

закупівель, предмет закупівлі, правове забезпечення системи 

PROZORRO, тендерна документація, процедура проведення 

публічних закупівель, переговорні процедури в публічних 

закупівлях, моніторинг публічних закупівель. 

Види занять: лекційні та семінарські заняття 

Методи навчання: словесні - розповідь-пояснення, бесіда, лекція; 

наочні - презентація, демонстрація; практичні: складання та 

розв’язок ситуативних задач, тестування; практичні роботи, 

реферати, онлайн заняття 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання з адміністративного, цивільного та господарського права 

Пореквізити Знання з правового регулювання публічних закупівель можуть бути 

використані під час підготовки до вступу для здобуття другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, а також в практичній діяльності  

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Мацапура Олена Василівна. Регулювання публічних закупівель 

при виконанні інвестиційних програм.  – Київ, 2020. 

2. Про публічні закупівлі: чинне законодавство із змінами та 

доповненнями станом на 01 липня 2016 року: офіц. текст. – Київ: 

Паливода А. В., 2016. – 63 с.– (Закони України). 

3. Довгань Микита Юрійович. Адміністративна відповідальність за 

порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг: 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук : 12.00.07/ МОН МС України, Національний авіаційний 

університет.  – Київ, 2013. – 238 с.– (CD). 

4. Пивовар Юрій Ігорович, Новаковець Валентина Миколаївна 

Фінансово-правове регулювання публічних закупівель в Україні: 

монографія.  – Київ: Три К, 2012. – 224 с. 

5. Горбатюк Яна Вадимівна. Аналіз повноважень органів державної 

влади у сфері контролю публічних закупівель/ Національний 

авіаційний університет.   

Головний документ: Наукові праці Національного авіаційного 

університету. Серія: Юридичний вісник "Повітряне і космічне 

право"– 2016. – 4: 41. 

Репозитарій НАУ: http://www.lib.nau.edu.ua/search/ 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання,  

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Господарського, повітряного та космічного права 

Факультет Юридичний 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=440408&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=440408&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=343164&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=343164&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=343164&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=275923&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=275923&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=275923&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=275923&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=275923&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278516&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278516&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=278516&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=383729&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=383729&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=383729&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=383729&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=383729&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=383729&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/


 

 

Викладач(і)                                МІЛІМКО ЛАРИСА ВАСИЛІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача: 

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair-space-

ecological-economic-right-process/3231-milimko 

Тел.: 097 919 63 89  

E-mail: larysa.milimko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1.450 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  
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