
 



ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 2020-2025 рр. 
ш

и
ф

р
 

ОР магістр Форма навчання:                             денна 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
ю

 

С
ем

ес
тр

 Відмітка 
про 

погодженн
я 

Назва спеціальності 
(спеціалізації) 

К
р

ед
и

ті
в
 н

а 
се

м
. 

Обсяг годин Кількість 
індивідуальних 

робіт 

В
сь

о
го

 аудиторних 

Р
аз

о
м

 у тому числі 

Л Лр Пз КП КР РГР Роб 

122 «Комп`ютерні науки. 

Управління проектами». 

 

3,0 90 28 12 10 6  1    Іспит 2  

 

ш
и

ф
р
 

ОР магістр Форма навчання:                             заочна 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
ю

 

С
ем

ес
тр

 

Відмітка 
про 

погодженн
я 

Назва спеціальності 
(спеціалізації) 

К
р

ед
и

ті
в
 

н
а 

се
м

. Обсяг годин Кількість 
індивідуальних 

робіт 

В
сь

о
г

о
 

аудиторних 

Р
аз о
м

 у тому числі 

Л Лр Пз КП КР РГР Роб 

122 «Комп`ютерні науки. 

Управління проектами». 

 

3,0 90 16 2 10 4  1    Іспит 3  

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни «Закупівлі, контракти та правові аспекти» — 

формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок з управління 

поставками ресурсів у проектах, які дозволять ефективно використовувати на 

практиці способи та засоби управління проектами на рівні, який відповідав би 

вимогам підготовки висококваліфікованих магістрів. 

Підготовка висококваліфікованих магістерських кадрів для розробки 

методології проектного менеджменту та експлуатації підсистем управління 

закупівлями та поставками є важливим народногосподарським завданням, яке 

дозволяє на базі сучасних моделей, методів та засобів значно знизити витрати на 

розробку проектів, підвищити ефективність та якість процесу підготовки 

проектної документації. 

Метою викладання дисципліни є системне викладення принципів ринкових 

відносин щодо поставок ресурсів у проектах, з’ясування на конкурсній основі 

кращих умов поставок ресурсів, які утворюють платформу щодо розробки 

системи ефективного управління проектами. Застосування інформаційних 

технологій щодо підсистеми управління закупівлями визначає перелік засобів 

автоматизації цієї діяльності. Вивчення основних понять та методології 

інформаційного опису об'єктів управління закупівлями, знайомство та 

використання сучасних інформаційних технологій для побудови інформаційного 

забезпечення процесу управління закупівлями в проектах, розробка структур 

даних є основним предметом цієї дисципліни. 

Під час вивчення дисципліни «Закупівлі, контракти та правові аспекти» 

розглядається складова управління проектами на базі процесів управління 

закупівлями в проектах. Велика увага приділяється аналізу законодавчого 

оточення проектних закупівель, зокрема міжнародним закупівлям та публічним 

(державним) закупівлям. Основна увага приділяється розгляду закупівельної 

проектної діяльності по етапам життєвого циклу закупівель в проектах та по 

процесам планування закупівель, їх проведення, визначення переможця та 

укладання договорів. Розглядаються типи та види процедур проведення 

проектних закупівель та забезпечення їх відповідною документацією. Для 

визначення переможців розглядаються різні оригінальні методики, які мають 

практичне застосування. 

Дисципліна «Закупівлі, контракти та правові аспекти» надає теоретичні та 

практичні знання для забезпечення проектів усіма видами ресурсів, робити це на 

конкурсній основі забезпечуючи при цьому значну економію проектного 

бюджету та певний рівень якості проектів ресурсів, необхідних в процесі 

виконання. 

 

Завдання вивчення дисципліни. Знання та вміння. Забезпечити умови для 

освоєння студентами знань з систем управління закупівлями в проектах. Навчити 

кваліфіковано і адекватно користуватися основними сучасними методами 
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створення та впровадження систем управління закупівлями в проектах. Привити 

навички використання результатів аналізу функціонування підсистем управління 

закупівлями в проектах.  

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 
Спеціальні (фахові) компетентності. Загально-професійні 
ЗК2. Здатність ефективно 

спілкуватись та співпрацювати 
з колегами в 
мультидисциплінарних та 
мультикультурних командах, 
кінцевими користувачами чи 
керівництвом, переконливо 
висловлювати свої думки щодо 
поточних чи майбутніх 
завдань, як письмово, так і 
усно. 

Знати: іноземну мову та термінологію 

проектних закупівель щодо спілкування у 

міжнародних проектних командах та 

тендерних комітетах. 

Вміти: застосовувати переконливі факти 

щодо використання технологій планування та 

проведення закупівель, застосовувати 

процедури проведення закупівель. 

ЗК3. Навички використання 
інформаційних та 
комунікаційних технологій 

Знати: інформаційно-комунікаційні 
технології, що допомагають організувати 
взаємодію як серед членів проектної команди 
так і із зацікавленими сторонами.  

Вміти: обирати інформаційно-комунікаційні 
технології та канали комунікації у 
відповідності до потреб аудиторії, ситуації та 
рівня керівництва, які будуть забезпечувати 
ефективну та раціональну комунікацію під час 
управління проектом для усіх зацікавлених 
сторін процесу, будувати та розвивати 
соціальні співтовариства, оцінювати їх вплив, 
здійснювати інформаційний вплив на 
зацікавлені сторони проекту. 

СК4. Здатність до ефективного 
використання та розвитку 
ресурсів організації 

Знати: методи формування проектних команд 

та тендерних комітетів, розподілення 

кадрових ресурсів відповідно до ролей у 

проектній закупівельній діяльності, 

реалізовувати плани проведення закупівель. 

Вміти: застосовувати технології планування 

та проведення закупівель, застосовувати 

процедури проведення закупівель. 

СК5. Здатність створювати та 
організовувати ефективні 
комунікації в процесі 
управління 

Знати: комунікаційну модель та причини 

комунікативних проблем управління 

проектними закупівлями. 

Вміти: застосовувати алгоритм 

конструктивного рішення проблем виконання 

проектних закупівель. 

СК7. Здатність розробляти проєкти, 
управляти ними, виявляти 
ініціативу та підприємливість 

Знати: методики оцінки конкурсних 

підприємницьких пропозицій, управляти 

процесами оцінки пропозицій та визначення 

переможців торгів. 
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Вміти: застосовувати алгоритми 

конструктивного рішення проблем визначення 

переможців та виконання проектних 

закупівель. 

СК10. Здатність до управління 
організацією та її розвитком 

Знати: методи поєднання проектних та 

корпоративних закупівель щодо забезпечення 

потреб організації замовника проектів. 

Вміти: застосовувати методи оформлення 

контрактних документів щодо ефективного 

використанні коштів організації. 

СК12. Здатність використовувати 
процеси управління ризиками 
в проєктах, визначати 
стратегію управління ризиками 
проєкту; будувати план 
управління ризиками у проєкті; 
ідентифікувати ризики 
проєкту, портфелю проєктів, 
програми; обирати шкалу 
оцінювання і проводити якісне 
оцінювання ризиків проєкту, 
ранжувати ризики проєкту за 
результатами якісного 
оцінювання, добирати ризики, 
що мають підлягати 
кількісному оцінюванню, 
визначати характеристики 
ризикових подій проєкту 

Знати: методи управління ризиками у 

проектних закупівлях, поєднувати закупівлі у 

програмах та портфелях проектів, методи 

оцінки якості результатів проведених 

закупівель. 

Вміти: застосовувати моделі та методи 

управління ризиками проектних закупівель, 

застосовувати поєднання закупівель у 

програмах та портфелях проектів, 

застосовувати методи оцінки якості 

результатів проведених закупівель. 

 

СК15. Здатність управляти, 
розробляти і впроваджувати 
проєкти засобами 
комп’ютерного моделювання 
та сучасних інформаційних 
технологій. 

Знати: інформаційні технології управління 

проектами та їх застосування для розробки 

календарних планів проведення проектних 

закупівель. 

Вміти: розробляти структурні моделі для 

календарного планування проектних 

закупівель, розробляти плани та управляти 

виконанням проектних зщакупівель. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Вимоги до системи управління закупівлями в проектах 

Змістовий модуль 1. Місце закупівель у проектному циклі. 

Тема 1. Вступ. Поняття управління закупівлями в проектах. 

Тема 2. Глобальні закупівельні організації та глобальні ресурси.  

Тема 3. Міжнародне законодавче оточення закупівель. 

 

         Змістовий модуль 2. Процедури проведення закупівель. 

Тема 1. Нормативно-правова база державних закупівель в Україні та її 

сучасний стан. 
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Тема 2. Процедури проведення закупівель. 

Тема 3. Планування закупівель. 

Тема 4. Розробка документації конкурсних торгів 

  

Модуль 2. Проведення проектних закупівель.  

Змістовий модуль 1. Проведення закупівель. 

Тема 1. Технологія проведення конкурсу та розкриття пропозицій. 

Тема 2. Методи оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця. 

Тема 3. Звітність у проектних закупівлях. 

 

Змістовий модуль 2. Контракти та логістика в проектах. 

Тема 1. Типи та види контрактів в закупівлях. 

Тема 2. Структура та особливості укладання контрактів про закупівлі. 

 

Теми практичних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Проведення ринкових досліджень наявних ресурсів та постачальників 

2.  Розробка оголошення про проведення трогів 

3.  Розробка методики оцінки конкурсних пропозицій. 

 

Теми лабораторних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Розробка календарного плану управління проектними закупівлями 

2.  Розробка основних елементів тендерної документації 

3.  Формування проекту договору виконання постачань 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю Іспит 

 

Поточне оцінювання 
Підсумковий 

тест  
Іспит 

Сума 

балів 
Змістовні модулі 

1 2 

20 20 20 40 100 

 

(виконання курсової роботи) 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Захист роботи Сума 

55 15 30 100 
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Методичне забезпечення дисципліни 

1. Методичні вказівки для проведення практичних, лабораторних робіт та 

завдання для самостійної роботи з дисципліни «Закупівлі, контракти та 

правові аспекти». 

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Закупівлі, 

контракти та правові аспекти». 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: 

підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, 

А.М. Чередніченко.  – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 

670 с. 

2. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство 

РМВоК)– Project Management Institute, 2018. – 389 с. – (Американський 

національний стандарт). 

3. Закон України «Про здійснення державних закупівель»  

4. Морозов, В.В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах [Текст]: 

навч. посіб./ В.В. Морозов. – К.: Таксон, 2003. – 744 с. 

5. Морозов, В.В. Формування, управління та розвиток команди проекту 

[Текст]: навч. посіб. для вузів / В.В. Морозов, А.М. Чередніченко, 

Т.І. Шпильова; під ред. В.В. Морозова. – К.: Таксон, 2009. – 468 с. 

6. Бушуев, С.Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и 

система оценки компетентности проектных менеджеров [Текст] / 

С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева (National Competence Baseline, NCB UA Version 

3.0) – К.: ІРІДІУМ, 2006. – 208 с. 

7. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство 

PMBOK). – 5-е издание. Американский национальный стандарт ANSI/PMI 

99-001, 2013. - 489 с. 

8. В.В.Морозов, О.Б.Данченко, О.І.Шаров Інформаційні системи і технології в 

управлінні проектами. Частина 1. Планування проектів в MS Project: 

навчальний посібник (для студентів магістратури по кваліфікації 1238 – 

«Керівник проектів та програм» за спеціальністю 8.18010013 – «Управління 

проектами»)”. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. - 98 с. 

 

Допоміжна 

9. Керівництво з основ проектного менеджменту/ Р. Дункан; Комітет з питань 

стандартів РМІ. - Київ, 1999. - 197 с. 

10. Словник - довідник з питань управління проектами/ За ред.С.Д.Бушуева. - 

Київ: Видавничий дім "Деловая Украина", 2001. - 640 с. 
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11. Управление проектами: Монография/ Под ред. В.Д. Шапиро. - СПб: 

ДваТрИ, 1996. - 610 с. 

12. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами. Підручник.- 

Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 224 с. 

13. Кондрашова С.C. Информационные технологии в управлении МАУП .-

К.,1998.-132с.-(ил.) 

14. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента. Основные 

аналитические технологии в поддержке принятия решений: Учеб. пособие .- 

СПб.:ДиаСофтЮП,2000 .-357с.-(ил.) 

15. Пінчук Н. С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. 

 Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч.посібник .- 

К.:КНЕУ,1999 .-328с.-Бібліогр.:с.323-324 

16. Пономаренко В. С., Р.К.Бутова, І.В. Журавльова, Г.Н. Назарова 

 Інформаційні системи і технології в економіці : Посібник/За ред. 

В.С.Пономаренка  К:Видавничий центр "Академія",2002 .-542 с 

 

Інформаційні ресурси 

17. Архипенков С. Руководство командой разработчиков программного 

обеспечения [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.arkhipenkov.ru/resources/sw_team_management.pdf 

18. Елизаров В.В. Управление проектами с использованием Microsoft Project 

2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.velizarov.net/microsoft-project. 

19. Просницкий А., Иванов В. Самоучитель «Управление проектами в Microsoft 

Project 2010», К., 2011. – 177с. 
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