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Галузь знань     

Ступінь вищої освіти   магістр 

 
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,         Верезомська Світлана Жоржовна 
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Розклад навчальних занять  http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації  очна: http://www.culture.puet.edu.ua 

онлайн: електронною поштою,  

пн-пт з 10.00-17.00  

Сторінка дистанційного курсу  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1735 

 

Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Мета: опанування принципів, норм і цінностей професійної етики; визначення 

моральних якостей особистості фахівця у сфері публічних закупівель, які забезпечують 

ефективне виконання ним професійного обов’язку; обґрунтування професіоналізму як 

моральнісної якості фахівця; формування системи знань про специфіку моральних 

відносин фахівців у сфері публічних закупівель та об’єктів їхньої професійної 

діяльності; усвідомлення ролі професійної етики як способу регуляції поведінки у сфері 

публічних закупівель. 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (Разом 90 годин (8 год лекцій, 8 год практичні заняття, 

самостійна робота 74 годин)) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; робота в міні-групах, захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; виконання практичних завдань; мініпроєкти та 

їх обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  Наявність широких знань з історії, філософії, соціології.  

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

  Уміти використовувати інструменти 

демократичної правової держави в професійній та 

громадській діяльності, приймати рішення на 

підставі релевантних даних та сформованих 

ціннісних орієнтирів. (ПР 01) 

 здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні (К01) 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці особливостям функціонування соціальних 

інститутів, організацій, соціальних відносин, 

соціальних спільнот, особистості в системі 

соціальних відносин; (ПР02); 

 аналізувати суспільно й особистісно значущі 

світоглядні проблеми, усвідомлювати цінність 

захисту незалежності, територіальної цілісності та 

демократичного устрою України(ПР03).  

 розуміти особливості комунікації, взаємодії та 

співпраці в міжнародному культурному та 

професійному контекстах (ПР 04).  

 володіти культурою мовлення, обирати 

оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з 

групами та окремими особами(ПР05); 

 уміти проектувати і реалізувати 

навчальні/розвивальні проекти (ПР12) 

 здатність застосовувати фундаментальні знання у практичних 

ситуаціях.( К2) 

 навички використа.ння інформаційних та комунікаційних 

технологій (К08); 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (К06); 

 цінування та повага різноманітності та мультикультурності 

(К09).  

 здатність виявляти ініціативу та підприємливість (К10).  

 усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем (К11) 

 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)(K12); 

 здатність планувати та управляти часом (К13); 

 здатність працювати в команді та автономно (К14); 

 знання та розуміння предметної області та розуміння 

специфіки професійної діяльності (К15); 

 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Тема 1. Професійна етика 

в системі прикладного 

етичного знання.. 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Ознайомитися з матеріалами теми у 

дистанційному курсі, пройти тестування 

Тема 2. Етика 

професійних відносин: 

Принципи, і цінності 

норми професійної етики.  

Відвідування занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи;участь 

у міні-тренінгу, тестування 

Ознайомитися з матеріалами теми у 

дистанційному курсі, пройти тестування 

Тема 3. Етичні основи 

поведінки суб’єктів 

господарювання – 

учасників процедури 

публічних закупівель. 

Відвідування занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи;участь 

у міні-тренінгу, тестування. 

Ознайомитися з матеріалами теми у 

дистанційному курсі, пройти тестування. 

Тема 4 Ефективна 

комунікація в системі 

професійних відносин. 

Відвідування занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи;участь 

у міні-тренінгу, тестування 

Ознайомитися з матеріалами теми у 

дистанційному курсі, пройти тестування 

Тема 5 Імідж фахівця у 

сфері публічних 

закупівель та 

корпоративна культура 

організації. 

Відвідування занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи;участь 

у міні-тренінгу, тестування 

Ознайомитися з матеріалами теми у 

дистанційному курсі, пройти тестування 

Тема 6 Діловий етикет 

фахівців у сфері 

публічних закупівель 

Відвідування занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи;участь 

у міні-тренінгу, тестування 

Ознайомитися з матеріалами теми у 

дистанційному курсі, пройти тестування 

Тема 7. Етична поведінка 

замовників під час 

проведення процедури 

публічних закупівель. 

Відвідування занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи;участь 

у міні-тренінгу, тестування 

Ознайомитися з матеріалами теми у 

дистанційному курсі, пройти тестування 

Тема 8. Європейські 

практики етичнох моделей 

поведінки в сфері 

публічних закупівель 

Відвідування занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи;участь 

у міні-тренінгу, тестування 

Ознайомитися з матеріалами теми у 

дистанційному курсі, пройти тестування 

 

Інформаційні джерела 
1. Т. Е. Василевська Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів: навч.- метод. матеріали / Т. 

Е. Василевська ; уклад. О. М. Руденко. – К. : НАДУ, 2016. – 76 с.  

1. Лист Мінекономіки Щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель  
https://radnuk.com.ua/pravova-baza/lyst-minekonomiky-shchodo-etychnoi-povedinky-pid-chas-zdiisnennia-



publichnykh-zakupivel/ 

2. Огляд практик ЄС стосовно Кодексів поведінки щодо публічних закупівель Проекту ЄС Підтримка реалізації 

Стратегії реформування публічних закупівель / Дорожньої карти для гармонізації в Україні 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (5 балів); захист домашнього завдання (5 балів); 

обговорення матеріалу занять (5 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (5 балів); тестування (5 бали);  

30 

Модуль 2 (теми 4-10): відвідування занять (6 балів); захист домашнього завдання (6 балів); 

виконання навчальних завдань (6 балів); завдання самостійної роботи (6 балів); тестування (6 

бали); виконання групових проєктів (40 балів) 
70 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


