
ПІДГОТОВКА ДО
ТЕСТУВАННЯ
УПОВНОВАЖЕНИХ
ОСІБ



ЦЕНТР
ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЗАКУПІВЕЛЬ
Центр вдосконалення закупівель Київської
Школи Економіки (CEP) створений 2016 року у
межах проєкту USAID/UK aid "Прозорість та
підзвітність у державному управлінні та
послугах/TAPAS".

Наша мета - підвищити рівень
професіоналізму закупівельної функції
державних та приватних організацій шляхом
проведення аналітичних досліджень у даній
сфері та впровадження ефективних
навчальних програм із залученням кращих
світових та українських експертів
закупівельної сфери та застосування
найдієвішої системи у світі для навчання
дорослих blended learning.

Серед наглядової ради та викладачів —
міжнародні академіки, TOP-менеджмент
великого бізнесу, лідери реформи закупівель
в Україні. 

Підготовка до тестування Уповноважених Осіб 02

Київська школа економіки



ЦЕНТР
ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЗАКУПІВЕЛЬ

100 + організацій, чиї закупівельники пройшли навчання
(Дельта Вілмар, Into-Sana, Галнафтогаз, Нафтогаз, ДТЕК,
Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, Укренерго,
Укрпошта, Укрзалізниця, Енергоатом та інші)
600+ випускників
Понад 10 тисяч унікальних користувачів на місяць, які
застосовують наші цифрові інструменти для закупівель
4 роки роботи з USAID, EBRD, OCP, Укренерго, урядами
України, Молдови, Вірменії та Лівану 10 + змін
запропонованих до ProZorro та регулювання закупівель

Навчально-аналітичний Центр вдосконалення закупівель
Київської Школи Економіки - це:

Центр вдосконалення закупівель розробив Калькулятор
Уповноважених Осіб, який дозволяє розраховувати
необхідну кількість Уповноважених Осіб в організації. 

У партнерстві з Департаментом сфери публічних
закупівель Мінекономіки Центр проводив опитування щодо
поінформованості та готовності замовників до переходу з
01 січня 2022 року на формат роботи Уповноважених Осіб
та виявлення можливих перешкод, з якими стикаються
замовники. 

За координацією Департаменту сфери публічних
закупівель Мінекономрозвитку Центр вдосконалення
закупівель бере участь у створенні системи тестування
Уповноважених Осіб.
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https://cep.kse.ua/osoba/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHMuLNiBYDB5Fx7dAeKSjHUy7lLtgSY2TLj_hnr3rk3kZIzw/viewform


ПРО  КУРС  
Новою редакцією Закону “Про публічні закупівлі”
передбачений поступовий перехід від тендерних
комітетів на формат роботи Уповноважених Осіб. 
З 1 січня 2022 року відповідальними за закупівлі будуть
виключно Уповноважені Особи. 

Оскільки час плине швидко, радимо не зволікати і
завчасно підготуватися.

Збільшіть свої шанси на успішне складання
обов'язкового тестування Уповноважених Осіб,
пройшовши навчання у Центрі вдосконалення
закупівель Київської Школи Економіки на онлайн курсі
“Підготовка до тестування Уповноважених Осіб”!

Програма курсу допоможе вам розібратися у тонкощах
законодавства про публічні закупівлі та впевнено
відповідати на питання під час складання
обов'язкового тесту.

ОНЛАЙН  НАВЧАННЯ  
Проходити навчання на курсі "Підготовка до
тестування "Уповноважених Осіб" можна у зручний для
вас час з будь-якої точки світу!

На вас чекають онлайн уроки та тести для
самоперевірки.
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ЦЯ  ПРОГРАМА  ДЛЯ  ТИХ, ХТО
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Працює у публічних
закупівлях

Хоче стати Уповноваженою
Особою

Готується до складання
тесту

Потребує допомоги перед
тестуванням

Відчуває прогалини у
знаннях та практичних
навичках

Прагне скласти тест з
першої спроби

СТРУКТУРА  КУРСУ
Курс складатиметься з 6 онлайн модулів,
які ви зможете проходити у зручний для
вас час з будь-якої точки світу. Кожен
урок складається з відео лекцій,
конспекту, шаблонів документів, опису
бізнес процесів, тестів для
самоперевірки

Після кожного модулю ви отримаєте 50
питань на самоперевірку!

Бонус! Після останнього модулю у вас
буде практикум-вебінар у форматі
питання-відповідь.



ПРОГРАМА  КУРСУ
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1 
М О Д У Л Ь

2
М О Д У Л Ь

3
М О Д У Л Ь

Основна термінологія УО
Терміни, які обов'язково має знати
Уповноважена Особа

Планування видатків та закупівель
Загальні засади впровадження УО.
Планування закупівель. Кроки при
визначенні очікуваної вартості. Вибір
процедури закупівель. Збір і перевірка
потреби. Опрацювання технічної
специфікації. 

Організація та проведення закупівель
Переговорна процедура. Відкриті торги.
Допорогові закупівлі. ЦЗО,
Prozorro.Маркет, рамкові угоди.
Конкурентний діалог. Торги з
обмеженою участю.



ПРОГРАМА  КУРСУ
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4 
М О Д У Л Ь

5
М О Д У Л Ь

6
М О Д У Л Ь

Робота в електронній системі
закупівель
Ви ознайомитесь з усіма аспектами
роботи в електронній системі закупівель.

Участь у договірній роботі 
Складання проекту договору закупівлі.
Внесення змін до договору закупівлі.

 
Оскарження закупівель, взаємодія з
контролюючими органами та
громадянським суспільством
Оскарження закупівель. Взаємодія з
контролюючими органами. Взаємодія з
ГО. 



ВИ  ОТРИМАЄТЕ
Практикум-вебінар: відповіді на
питання, що будуть зібрані наперед в
кінці кожного модулю;
Якісний адміністративний супровід та
індивідуальний підхід до кожного
студента;
Можливість пройти фінальний онлайн
тест, який базується на матеріалах
курсу

Уроки та лекції від найкращих 
 фахівців у сфері закупівель;
Унікальну програму, яка охоплює всі
базові знання та навички, необхідні
для проходження обов'язкового
тестування;
Залучення до професійної спільноти
випускників Центру вдосконалення
закупівель;
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ПРОФЕСІЙНА  СПІЛЬНОТА

Всі випускники курсу формують
професійне середовище, що поділяє
цінності та обмінюється досвідом для
формування порядку денного та
привнесення прогресивних змін в
професію на національному рівні. 

Професійна спільнота закупівельників -
це фахове коло практиків і візіонерів,
здатних впливати на професіоналізацію
закупівельної функції, інтегрувати нові
практики, впроваджувати світові
закупівельні стандарти.



Вартість курсу для фізичних осіб 3 800 грн, для юридичних
осіб 4 800 грн. Оплату необхідно здійснити до початку
навчання. 

Після реєстрації Вам зателефонує координатор навчальних
програм. 

Навчання на курсі "Підготовка до тестування
Уповноважених Осіб" розпочинається 11 жовтня 2021 року.

Для того, щоб отримати доступ до власного кабінету на
навчальній платформі курсу, необхідно здійснити оплату. 

Оплату може здійснити фізична особа за своє навчання або
організація - за навчання співробітника. Ми також
дозволяємо здійснення співоплати - часткову оплату
здійснює організація, а решту оплачує співробітник. 

Для оплати і зарахування на Курс потрібно
зареєструватись на навчальній платформі як фізична або
юридична особа, і наші координатори зв'яжуться з Вами
щодо подальших кроків.

Посилання для реєстрації на курс та обрання форми
оплати: https://ukraine-learns.org/pp-testing-pay/

УМОВИ  ОПЛАТИ  
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ВАРТІСТЬ  КУРСУ  

РЕЄСТРАЦІЯ

ПОЧАТОК  НАВЧАННЯ  

https://ukraine-learns.org/pp-testing-pay/


Чи зможу я поєднувати роботу і навчання?
Так. Наші студенти - люди, які працюють. Онлайн формат
із доступом до навчальних модулів 24/7 дозволяють
проходити уроки та тести у зручний саме для Вас час.

Чи потрібно сплачувати за навчання одразу при
реєстрації?
Ні, не потрібно. Після реєстрації з Вами буде укладено
договір про навчання, на основі якого буде здійснена
оплата за курс. 

Що робити, якщо під час проходження онлайн-
навчання у мене виникнуть питання?
На онлайн навчальній платформі є форум, в якому можна
ставити питання по кожному уроку. Ми надаємо супровід і
допомогу на кожному кроці навчання. Також передбачені
канали зв'язку з координаторами курсу з організаційних та
технічних питань. 

Чи потрібно після завершення курсу проходити
тестування Уповноважених Осіб? 
Так.

Якою мовою буде викладатись курс? 
Українською.

Чи є знання англійської мови важливим для навчання?
Ні, рівень володіння англійською мовою не є важливим для
навчання. 
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ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ  



КОМАНДА  ПІДТРИМКИ  КУРСУ 
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Ми працюємо для того, щоб навчання на курсі приносило Вам не тільки
корисні компетенції, а і задоволення від процесу.  Ми будемо поруч на всіх

етапах навчання і допоможемо вирішити всі можливі питання: 
організаційні, фінансові, технічні і навчальні. 

 
Закупівельні знання чекають! Звертайтеся - ми завжди поруч! 

 
 
 

Ольга Терещенко
менеджер курсу
Керівник 
Центру вдосконалення закупівель KSE
otereshchenko@kse.org.ua

Олена Стародубцева
менеджер курсу

координатор навчальних програм Центру
вдосконалення закупівель KSE

ostarodubtseva@kse.org.ua

+380 67 434 72 05

https://www.facebook.com/CEP.KSE/
https://www.facebook.com/CEP.KSE/
https://g.page/kse-kyiv?share
https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8/@50.455822,30.487742,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2254c30854d16308!8m2!3d50.455822!4d30.487742

