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1. Мета дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Публічна служба» є 

формування у аспірантів практичних навичок і вмінь, які можуть бути 

використанні у професійної діяльності публічних службовців в межах вимог, 

визначених нормативно-правовими документами, а також теоретичних засад 

служіння державі, суспільству, громадянину, шляхом надання або забезпечення 

надання якісних та своєчасних управлінських, адміністративних та соціальних 

публічних послуг. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни  

«Державна інформаційна політика», «Правова регламентація публічного 

управління та адміністрування», «Комунікації в публічному управлінні». 

  

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання 
Форми  

оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною 

(знати, вміти, мати 

навички, аналізувати 

тощо) 

ВПРН 25 

Визначати 

політичні та 

адміністративні 

посади на усіх 

рівнях управління 

та володіти 

глибинними 

знаннями щодо 

служби в органах 

публічної влади 

 

Словесні, наочні, 

практичні 

(пояснювально-

ілюстративний); 

аудиторні та 

дистанційні; 

розв’язання 

ситуацій; робота в 

малих групах; 

самостійна робота 

Усне опитування 

за матеріалами 

лекцій; 

виконання 

практичних 

завдань; 

розв’язання 

задач і 

проблемних 

ситуацій; 

опитування 

студентів за 

кожним 

змістовним 

модулем; 

контроль  

виконання 

практичних 

завдань; 

тестування у 

віртуальному 

ВПРН 25.1 Знати: 

категорії, що 

використовуються у 

сфері публічної служби; 

основні положення  

теорій публічної 

служби; концептуальні 

засади правового 

статусу державного 

службовця; 

конституційні основи 

побудови системи 

органів державної влади 

і місцевого 

самоврядування; 

основні етапи 

проходження публічної 

служби в Україні; 

засади  здійснення  

антикорупційної 

політики;  основні  
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освітньому 

середовищі на 

платформі 

MOODLE 

положення провадження 

публічної служби у 

країнах світу; 

ВПРН 25.2 Вміти: 

використовувати 

отримані знання щодо 

публічної служби на 

практиці; користуватися 

здобутими навичками у 

сфері взаємовідносин 

громадян, їх об'єднань із 

органами та посадовими 

особами публічної 

влади, а також щодо 

провадження та 

процедури розгляду 

питань в державних 

органах та органах 

місцевого 

самоврядування; 

аналізувати  та  

коментувати  

нормативно-правові  

акти  у  сфері публічної 

служби; 

охарактеризувати 

функціонування 

інститутів держави, 

організацію та 

діяльність органів 

державної влади і 

місцевого 

самоврядування 

ВПРН 25.3 Мати 

навички: вчитися та 

оволодівати сучасними 

знаннями; працювати в 

команді; здатність 

планувати та управляти 

часом; виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми; розробляти 

тактичні та оперативні 

плани управлінської 

діяльності; здатність 

готувати проекти 

управлінських рішень та 

їх впроваджувати. 
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4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Публічна служба  
 

Змістовий модуль 1. Загальні положення публічної служби. Державна 

служба як складова публічної служби. 

Розглядаються теоретико-методичні та правові засади функціонування 

публічної та державної служби в умовах сталого соціально-економічного і 

політичного  розвитку держави. 

Змістовий модуль 2 Особливості проходження служби в окремих 

органах публічної влади. Служба в органах місцевого самоврядування.  

Досліджується зарубіжний досвід організації та функціонування 

публічної служби, надається загальна характеристика основним різновидам 

публічної служби та виокремлюється муніципальна служба як ключовий 

фактор забезпечення ефективної роботи усього апарату державного управління.  

 Змістовий модуль 3 Запобігання і протидія корупційним проявам та 

етика у системі публічної служби 

Проводиться усестороннє дослідження корупції як соціально-правового 

деструктивного явища, надаються пропозиції щодо її усунення на основі 

впровадження стандартів етики державних службовців і запобігання конфлікту 

інтересів. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 16 14 - 90 

Змістовий модуль 1 30 6 4 - 20 

Змістовий модуль 2   45 6 6 - 33 

Змістовий модуль 3   30 4 4 - 22 

Індивідуальне завдання - - - - - 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

                         Змістовий модуль 1 6 

Теоретичні засади 

публічної служби 

1. Публічна служба в демократичній державі 

2. Наукові підходи до визначення публічної 

служби 

3. Мета, завдання та функції публічної служби 

2 
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Правові засади 

публічної служби 

1 Принципи публічної служби  

2. Правовий статус публічних службовців  

3. Посади публічної служби. Політичні посади і 

публічна служба 

2 

Концептуальні 

основи державної 

служби 

1. Державна служба: наука, освіта, професійна 

діяльність, галузь  законодавства, 

спеціальність вищої школи  

2. Соціальна обумовленість виникнення 

державної служби 

3 Понятійно-категорійний апарат державної 

служби 

4. Значення і роль державної служби в умовах 

державотворення України 

2 

                                         Змістовий модуль 2 6 

Зарубіжний досвід 

організації та 

функціонування 

публічної служби 

1. Системи та моделі публічної служби в 

зарубіжних країнах 

2. Правове регулювання публічної служби 

3. Організація управління публічною 

службою  

4. Структура публічної служби  

5. Проходження публічної служби  

2 

Основні 

характеристики 

видів публічної 

служби  

1. Політична служба 

2. Безпекова служба 

3. Патронатна служба 
2 

Характерні 

особливості 

муніципальної 

служби 

1. Теоретичні засади муніципальної служби  

2. Служба на виборних посадах 

3. Служба на адміністративних посадах 
2 

Змістовий модуль 3 4 

Корупція як 

соціально-правове 

явище 

1. Поняття корупції 

2. Причини корупції 

3. Наслідки корупції 

4. Завдання емпіричного вивчення корупції 

5. Правові основи запобігання корупції 

6. Поняття і класифікація основних принципів 

запобігання та протидії корупції 

2 

Етика державних 

службовців і 

запобігання 

конфлікту інтересів 

1. Професійна етика: специфіка, 

проблематика, місце в системі етичного 

знання 

2. Місія, основні принципи та норми етики 

державного службовця 

3. Особистість державного службовця: 

професійно-етичні аспекти 

2 
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7. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

              Змістовий модуль 1 4 

Теоретичні засади 

публічної служби 

1. Запитання для контролю за темою 1 

2. Практичне завдання №1 

Робота у малих групах за двома напрямами:  

1. Порівняння ознак функціонального та 

діяльнісного підходів до публічної служби 

2. Визначити сутність інституціонального та 

діяльнісного підходів до публічної служби 

1 

Правові засади 

публічної служби 

1. Запитання для контролю за темою 2 

2. Практичне завдання №2  

Зробити аналіз основних обмежень 

пов’язаних з вступом на державну службу та 

її проходженням у виді презентації 

1 

Концептуальні 

основи державної 

служби 

1. Запитання для контролю за темою 3 

2. Практичне завдання №3 

Ситуаційне завдання: «Розробка проектів 

документів у компетенції органу державної 

влади щодо переведення об'єктів соціальної 

сфери і житлово-комунального господарства 

на автономне електричне опалення та гаряче 

водопостачання 

 3. Тестування за змістовим модулем 1 

2 

               Змістовий модуль 2 6 

Зарубіжний досвід 

організації та 

функціонування 

публічної служби 

1. Запитання для контролю за темою 4 

2. Практичне завдання №4 

Кейс-стаді: Застосування підходів 

функціонування публічної служби країн 

англо-американської та романо-германської 

правових систем до реалій України 

2 

Основні 

характеристики 

видів публічної 

служби  

1. Запитання для контролю за темою 5 

2. Практичне завдання №5 

Ситуаційна вправа: Робота у малих групах за 

напрямом дослідження «Формування стратегії 

розвитку політичної, державна, безпекової та 

патронатної служби» (у виді презентації за 

напрямами) 

2 

Характерні 

особливості 

муніципальної 

1. Запитання для контролю за темою 6 

2. Практичне завдання № 6 

Ситуаційне завдання: Розробити графічний 

2 
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служби матеріал за напрямом дослідження 

«Формування спроможної муніципальної 

публічної служби» 

3. Тестування за змістовим модулем 1 

                                            Змістовий модуль 3 4 

Корупція як 

соціально-правове 

явище 

1. Запитання для контролю за темою 7 

2. Практичне завдання № 7 

Оцінка ефективності політики відкритих 

дверей як основи для стимулювання 

висхідних комунікацій 

2 

Етика державних 

службовців і 

запобігання 

конфлікту інтересів 

1. Запитання для контролю за темою 8 

2. Практичне завдання № 8 

Аналіз механізмів підтримки етики на 

державній службі України та зарубіжних 

країн (за вибором у виді презентаційно-

графічного матеріалу) 

3. Тестування за змістовим модулем 3 

2 

 
 
 
 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 

Не передбачено. 

 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Поточний контроль здійснюється та оцінюється за питаннями, які 

винесено на лекційні заняття, самостійну роботу і практичні завдання. 

Поточний контроль проводять у дистанційному курсі, у формі тестів за кожним 

змістовим модулем. 

Система поточного контролю базується на застосуванні таких форм 

контролю: усне опитування за матеріалами лекцій; виконання практичних 

завдань; розв’язання задач і проблемних ситуацій; опитування студентів за 

кожним змістовним модулем; контроль  виконання практичних завдань; 

тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE. 

Підсумковий контроль проводять за екзаменаційними білетами. Умовою 

допуску до підсумкового контролю є те, що сума накопичених балів за всіма 

змістовими модулями повинна бути не менше 35 балів (за системою ESTC), або 

наявність позитивних оцінок з поточного модульного контролю (за 

національною системою). 
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Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100 - - - 

Змістовий модуль 1 20 20 - - 

Змістовий модуль 2   25 25 - - 

Змістовий модуль 3   25 25 - - 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Запитання для контролю за темою 1 (усна доповідь з питань) 2 

Практичне завдання №1 (презентація доповіді за означеним групі 

напрямом дослідження) 

3 

Запитання для контролю за темою 2 (усна доповідь з питань) 2 

Практичне завдання №2 (проведений аналіз, зроблені висновки) 3 

Запитання для контролю за темою 3 (усна доповідь з питань) 2 

Практичне завдання №3 (виконане ситуаційне завдання) 3 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 (тест в Moodle) 5 

Змістовий модуль 2 25 

Запитання для контролю за темою 4 (усна доповідь з питань) 2 

Практичне завдання №4 (вирішення кейс-стаді) 3 

Запитання для контролю за темою 5 (усна доповідь з питань) 3 

Практичне завдання №5 (вирішена ситуаційна вправа) 4 

Запитання для контролю за темою 6 (усна доповідь з питань) 3 

Практичне завдання №6 (виконане ситуаційне завдання) 5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 (тест в Moodle) 5 

Змістовий модуль 3 25 

Запитання для контролю за темою 7 (усна доповідь з питань) 5 

Практичне завдання №7 (проведена оцінка, висунуті обґрунтовані 

пропозиції) 

5 

Запитання для контролю за темою 8 (усна доповідь з питань) 5 

Практичне завдання № 8 (представлено презентаційно-графічний 

матеріал за вибраними напрямами) 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 (тест в Moodle) 5 

Індивідуальне завдання ( РГЗ)  – 

Підсумковий контроль – диференційований залік 30 
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Теоретичне питання  10 

Тестові завдання 10 

Практичне завдання 10 

Всього за модулем  100 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Дистанційний курс «Публічна служба» для аспірантів всіх форм 

навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1642 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Основна 

1. Ботвінов Р. Г. Публічна служба особливого призначення в Україні: 

монографія. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. 279 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://www.dridu.dp.ua/nauka/sv_rada_D/dis/Botvinov_dissertation.pdf 

2. Ващенко К. О. Професійна підготовка державних службовців: теорія, 

методологія, практика : монографія. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. 416 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://scholar.google.com/scholar?cluster=7836023832979097883&hl=en&oi=schol

arr 

3. Дєгтяр О.А. Теоретико-прикладні проблеми державного управління в 

Україні / Навчальний посібник О.А.Дєгтяр, А.О. Дєгтяр, ХНУМГ, 2020 – 

С. 296. 

https://scholar.google.com/scholar?cluster=7836023832979097883&hl=en&oi=scholarr
https://scholar.google.com/scholar?cluster=7836023832979097883&hl=en&oi=scholarr
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4. Дєгтяр О.А., Непомнящий О.М. Управління людськими ресурсами 

[Навч. посібник]. / О. А. Дєгтяр, О. М. Непомнящий – Х.: , 2017. – 228 с. 

5. Зелінський С. Е. Теоретико-методологічні засади комплексного 

оцінювання державних службовців : монографія.  Київ: НАДУ, 2016. 296 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.x-pdf.ru/5istoriya/2307220-1-s-

zelinskiy-teoretiko-metodologichni-zasadi-kompleksnogo-ocinyuvannya-derzhavnih-

sluzhbovciv-monografiya-kiiv-2016.php 

6. Куйбіда В.С., Хорошенюк О.В.  Організація публічної служби України 

: монографія. Кам’янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2016. 271 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=uk&fmode=inject&tm=1618427982&tld

=ua&la=1604866688&text=Куйбіда%20В.С.%2C%20Хорошенюк%20О.В.%20Ор

ганізація%20публічної%20служби%20України%20%3A%20монографія.%20Ка

м’янець-Подільський%3A%20Зволейко%20Д.%20Г.&url=http%3A%2F%2Firbis-

nbuv.gov.ua%2Fcgi-

bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FP21DBN%3DEC%26I21DBN%3DEC_P

RINT%26S21FMT%3Dfullw_print%26C21COM%3DF%26Z21MFN%3D738899&

l10n=ru&mime=html&sign=77d2dcdb1684f5b202d16f6245e1833b&keyno=0 

7. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ. 

Офіційний вісник України. 2016. № 3. Ст. 149. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text 

8. Прудиус Л.В. Управління якістю державної служби України : 

монографія. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. 280 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://www.dridu.dp.ua/nauka/sv_rada_D/dis/Prudyus_dissertation.pdf 

9. Публічна служба: системна парадигма: кол. монографія / К.О. 

Ващенко, С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, Н. Г. Сорокіна та ін. / 

за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро: ДРІДУ НАДУ. 2017. 256 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/8234/1/Акімов%20О.%20Публічна%20служба_системна

%20парадигма%20зах.pdf 

10. Світові моделі державного управління: досвід для України / за заг.ред. 

Ю. В. Ковбасюка, С. В. Загороднюка, П. І. Крайніка, Х. М. Дейнеги. 2-ге вид. 

Київ: НАДУ, 2015. 612 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.researchgate.net/publication/312650160_International_experience_of_th

e_civil_service_performance_and_possible_ways_of_its_application_in_Ukraine_in_

terms_of_administration_reform 

 

Допоміжна 
  1. Гончарук Н.Т., Прудиус Л.В.  Модернізація державної служби України 

на сучасному етапі розвитку. Право та державне управління: зб. наук. пр. 

Запоріжжя: Класич. приват. ун-т, 2017. № 4 (29). Т. 2. C. 191-198. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahU

KEwjooK7ou_7vAhVqw4sKHfWDA9UQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2F

www.pdu-
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journal.kpu.zp.ua%2Farchive%2F4_2017%2Ftom_2%2F33.pdf&usg=AOvVaw1JVj

0q6Q4R0rxvZmwmH2oS 

2. Деякі питання реформування державного управління в Україні: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474-р. 

Офіційний вісник України. 2016. № 55. Ст. 1919. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-р#Text 

3. Кізілов Ю. Напрями вдосконалення проходження державної служби в 

Україні в умовах її модернізації. Jurnalul juridic national: teorie si practica = 

Национальный юридический журнал: теория и практика. 2016. № 3. С. 30–36. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ibn.idsi.md/ru/vizualizare_articol/46171 

4. Квітка С. А. Government relations та державне управління в Україні: 

новітні форми взаємодії влади та бізнесу. Аспекти публічного управління. 2017.  

Т. 5. № 11. С. 94–103. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21RE

F=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=

FILA=&2_S21STR=aplup_2017_5_11_11 

5. Малиновський В. Я. Природа і зміст політичної служби в Україні. 

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого». Серія: Політологія. 2018. № 2. С. 67–76. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21RE

F=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=

FILA=&2_S21STR=vnuuaup_2018_2_8 

6. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700 VІІ. 

Голос України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text 

7. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 

07.04.2011 р. № 3206-VІ. Офіційний вісник України. 2011. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  № 44. С. 9. Ст. 1764. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17#Text 

8. Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців: 

постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. № 65. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-2016-п#Text 

9. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. 

№ 280/97. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text 

10. Ткаченко Є. В. Основні характеристики політичних посад в органах 

публічної влади. Форум права. 2016. № 4. С. 296–303. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21RE

F=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=

FILA=&2_S21STR=FP_index.htm_2016_4_48 
11. Maslov D. Measuring Quality of Management System through Application of the 

Common Assessment Framework (CAF model). Journal of international scientific 
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researches. 2015. Vol. 7, № 1-2 (22-23). P. 12–18. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
https://www.researchgate.net/publication/316634071_Measuring_Quality_of_Management
_System_through_Application_of_the_Common_Assessment_Framework_CAF_Model 

14. The International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index, 2017. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/Internation

al-civil-service-effectiveness-index-July-17.pdf (дата звернення 01.09.2020). 
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік 

переглянута та затверджена «Без змін» 
 

Публічна служба 
 

вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова ВК 6. 

семестр 4-й 

кількість кредитів ЄКТС 4 

форма підсумкового 

контролю 

диференційований залік 

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська  

кафедра менеджменту і публічного адміністрування 
 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування 

спеціальність 

освітня програма 

281 Публічне управління та адміністрування  

Публічне управління та адміністрування 

форма навчання денна, вечірня   

 
Завідувач кафедри 
__________МіПА_______________________________________ 

 яка забезпечує викладання дисципліни 
«____»____________ 202_ року  ___________________  (Новікова М.М.) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 
Гарант освітньої програми  Публічне управління та адміністрування  

 

  

       _______________  (Гайдученко С.О.) 
                підпис                                      прізвище та ініціали 


