
  

 

І. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Державна служба  

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 

Навчально-науковий інститут фінансів, 

економіки та менеджменту імені Олега 

Балацького. Кафедра управління 

 

Розробник(и) 

Деміхов Олексій Ігорович, кандидат  

наук з державного управління, старший 

викладач кафедри управління 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 8 тижнів протягом 6-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС,  1 кредит/30 годин К.Р., 

150 годин, з яких 64 години становить 

контактна робота з викладачем (32 

години лекцій і 32 години практичних 

занять), 86 годин становить самостійна 

робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов‘язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 281 «Публічне 

управління та адміністрування» 

Передумови для вивчення дисципліни 

Вивчення дисциплін: «Система 

публічного управління», «Управління 

публічними закупівлями» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 



Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни «Державна служба» - формування спеціальних знань в 

сфері державної служби в Україні, а також практичних навичок з процедур кадрового 

відбору, антикорупційних заходів, застосування європейських цінностей і принципів в 

роботі сучасного державного службовця в Україні, а також формування практичних 

навичок прийняття ефективних рішень в сфері державної служби, використовуючи 

вивчені методи. Студенти отримають здатність до обґрунтування і прийняття 

управлінських рішень в сучасних умовах в органах публічної влади. 

4. Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. Теоретичні аспекти державної служби 

Мета та завдання дисципліни, її структура та рекомендації щодо вивчення. 

Визначення понять «державна служба», функції державної служби, моделі державної служби, 

кар’єра державного службовця, вимоги до державного службовця. 

Тема 2. Правові та організаційні аспекти розвитку державної служби в Україні 

Вивчення норм Конституції України щодо державної служби, понять Закону України «Про 

державну службу». 

Опрацювання зі студентами норм законодавства: 

▪ Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та План заходів з 

імплементації Угоди, де передбачено реформу державної служби відповідно до 

європейських вимог                                     

▪ Угода про фінансування (Контракт для України з розбудови держави) між Урядом 

України та Європейською Комісією  

▪ Програма реформ Президента України «Стратегія розвитку України 2020» визначає 

реформу державного управління першочерговим завданням 

▪ Програма діяльності Кабінету Міністрів України  

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні. 

Тема 3. Сфера дії Закону України «Про державну службу» 

Поняття керівника державної служби у державних органах. Виведення за межі закону 

політичних посад, посад патронатної служби, обслуговуючих працівників та допоміжного 

персоналу. Політична неупередженість державних службовців. Категорії посад і ранги 

державних службовців. 

Тема 4. Вимоги закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

Місце і роль закону в регулюванні роботи посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

Екскурсія протягом 1 дня в Центр надання адміністративних послуг Сумської міської ради з 

метою ознайомлення з діяльністю посадових осіб закладу. 

Тема 5. Історія розвитку державної служби в світі і в Україні 

Формування державної служби на території України в динаміці державотворчих процесів. 

Формування інституту державної і публічної служби в державах Центральної та Східної Європи 

– досвід для України. 

Аспекти становлення публічної служби в європейських країнах та США.   

Тема 6. Базові моделі організації державної служби. 

Модель класичної бюрократії Макса Вебера. 

Меритократична модель державної служби. 

Модель нової публічної служби (New Public Management, New Public Service). 

Постмодерністська модель державної служби (post- New Public Service). 



Партнерська модель державної служби (на прикладі Шотландії). 

Українська модель доброчесної публічної служби. 

Тема 7. Компетенції та компетентність в державній службі. 

Поняття компетенції і компетентності. 

Принцип «Пітера». 

Діапазон «некомпетентність-надкомпетентність». 

Тема 8. Реформа державної служби в Україні 

Принцип «необхідної різноманітності» (Принцип Ешбі). 

Парадокси української державної служби. 

Різноманітність публічної служби в розвинутих країнах.   

Три групи різноманітності (рівних можливостей, як ресурс,  включеності). 

Стратегії різноманіття в європейських країнах. 

Подолання внутрішнього опору державного службовця реформам. 

Екскурсія в Державний заклад післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій» при Сумській облдержадміністрації з метою 

прослуховування протягом 1 дня курсу лекцій з питань реформи держслужби. 

Тема 9. Поняття корупції в системі державної служби. 

Історія питання. Непотизм. Корупція як соціально-економічне явище і соціальна традиція в 

Україні.  Корупція і кримінально карані службові злочини. Політична і повсякденна корупція. 

Вертикальна корупція. Причини корупції в Україні. Криміналізація суспільних відносин в 

Україні. Вимушена нелегітимна вигода. Громадське ставлення до корупції в Україні. Терпимість 

до корупції та її подолання в Україні. Корупція та, як наслідок, неадекватні управлінські рішення 

державних службовців. Аномалії поведінки державних службовців. Псевдолобіювання і 

псевдопротекціонізм як форми політичної корупції в Україні.         

Тема 10. Система запобігання корупції. 

Закон України «Про запобігання корупції». Спеціальні уповноважені органи по боротьбі з 

корупцією. Система протидії корупції. Інструменти запобігання корупції.  

Профілактика корупції: політичні, соціально-економічні та морально-етичні аспекти. 

Механізми контролю доброчесності державних службовців.  

Декларування доходів державних службовців. 

Екскурсія в Сумську міську раду з метою ознайомлення з діяльністю посадових осіб закладу, 

прослуховування лекції представників HR-підрозділу щодо декларування доходів і майна 

посадовців, уникнення конфлікту інтересів в ході проходження служби в органах місцевого 

самоврядування. 

Тема 11. Гендерні аспекти кадрової роботи в державній службі. 

Паритетна і гендерна демократія. Поняття гендерної рівності. Чотири виміри гендерної рівності. 

Гендерний розрив. Феномен «Скляної стелі». «Гендерна сліпота». Гендерні стереотипи. Причини 

гендерної нерівності в Україні. Гендерний конфлікт. Принцип рівних можливостей. Державна 

гендерна політика. Гендерна політика в системі державної служби. 

Тема 12. Кадрова політика в державній службі.  

Мета, цілі, принципи кадрової політики державної служби. Критерії оцінки ефективності 

кадрової політики. Механізми формування та реалізації кадрової політики. Професіоналізація 

державної служби. 

Тема 13. Сучасні моделі державної служби: міжнародний досвід і тенденції розвитку 

Види моделей державної (публічної) служби. Громадянська служба в ФРН. Цивільна служба у 

Великобританії. Становлення державної служби в пострадянських країнах.    

Тема 14. Європейські стандарти публічної служби та модернізація системи державної 

служби України.  



 Показники SIGMA. Показники Єврокомісії. Менеджмент державної служби на основі 

компетенцій. Завдання модернізації системи державної служби. Основні шляхи розвитку 

вітчизняної системи державної служби. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Демонструвати знання основних положень теорії державної служби; 

концептуальних засад правового статусу державного службовця; 

конституційних основ побудови системи органів державної влади і місцевого 

самоврядування; основних етапів проходження державної служби в Україні 

РН2. 

Демонструвати навички у сфері взаємовідносин громадян, їх об'єднань з 

органами та посадовими особами публічної влади, а також щодо 

провадження та процедури розгляду питань в державних органах та органах 

місцевого самоврядування 

РН3. Застосовувати методи державної служби для забезпечення ефективності 

діяльності органів публічної влади 

РН4. 

Виявляти навички аналізу та коментування нормативно-правових актів, які 

регламентують статус державного службовця, функціонування інститутів 

держави, організацію та діяльність органів державної влади і місцевого 

самоврядування 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 8 
Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

ПРН 12 
Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної 

влади і місцевого самоврядування. 

 

ПРН 13 Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л). 

Тема 1. Теоретичні аспекти державної служби 

Мета та завдання дисципліни, її структура та рекомендації щодо вивчення. 

Визначення понять «державна служба», функції державної служби, моделі державної служби, 

кар’єра державного службовця, вимоги до державного службовця. 

Тема 2. Правові та організаційні аспекти розвитку державної служби в Україні 

Вивчення норм Конституції України щодо державної служби, понять Закону України «Про 

державну службу». 

Опрацювання зі студентами норм законодавства: 



▪ Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та План заходів з 

імплементації Угоди, де передбачено реформу державної служби відповідно до 

європейських вимог                                     

▪ Угода про фінансування (Контракт для України з розбудови держави) між Урядом 

України та Європейською Комісією  

▪ Програма реформ Президента України «Стратегія розвитку України 2020» визначає 

реформу державного управління першочерговим завданням 

▪ Програма діяльності Кабінету Міністрів України  

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні. 

Тема 3. Сфера дії Закону України «Про державну службу» 

Поняття керівника державної служби у державних органах. Виведення за межі закону 

політичних посад, посад патронатної служби, обслуговуючих працівників та допоміжного 

персоналу. Політична неупередженість державних службовців. Категорії посад і ранги 

державних службовців. 

Тема 4. Вимоги закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

Місце і роль закону в регулюванні роботи посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

Екскурсія протягом 1 дня в Центр надання адміністративних послуг Сумської міської ради з 

метою ознайомлення з діяльністю посадових осіб закладу. 

Тема 5. Історія розвитку державної служби в світі і в Україні 

Формування державної служби на території України в динаміці державотворчих процесів. 

Формування інституту державної і публічної служби в державах Центральної та Східної Європи 

– досвід для України. 

Аспекти становлення публічної служби в європейських країнах та США.   

Тема 6. Базові моделі організації державної служби. 

Модель класичної бюрократії Макса Вебера. 

Меритократична модель державної служби. 

Модель нової публічної служби (New Public Management, New Public Service). 

Постмодерністська модель державної служби (post- New Public Service). 

Партнерська модель державної служби (на прикладі Шотландії). 

Українська модель доброчесної публічної служби. 

Тема 7. Компетенції та компетентність в державній службі. 

Поняття компетенції і компетентності. 

Принцип «Пітера». 

Діапазон «некомпетентність-надкомпетентність». 

Тема 8. Реформа державної служби в Україні 

Принцип «необхідної різноманітності» (Принцип Ешбі). 

Парадокси української державної служби. 

Різноманітність публічної служби в розвинутих країнах.   

Три групи різноманітності (рівних можливостей, як ресурс,  включеності). 

Стратегії різноманіття в європейських країнах. 

Подолання внутрішнього опору державного службовця реформам. 

Екскурсія в Державний заклад післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій» при Сумській облдержадміністрації з метою 

прослуховування протягом 1 дня курсу лекцій з питань реформи держслужби. 

Тема 9. Поняття корупції в системі державної служби. 

Історія питання. Непотизм. Корупція як соціально-економічне явище і соціальна традиція в 

Україні.  Корупція і кримінально карані службові злочини. Політична і повсякденна корупція. 



Вертикальна корупція. Причини корупції в Україні. Криміналізація суспільних відносин в 

Україні. Вимушена нелегітимна вигода. Громадське ставлення до корупції в Україні. Терпимість 

до корупції та її подолання в Україні. Корупція та, як наслідок, неадекватні управлінські рішення 

державних службовців. Аномалії поведінки державних службовців. Псевдолобіювання і 

псевдопротекціонізм як форми політичної корупції в Україні.         

Тема 10. Система запобігання корупції. 

Закон України «Про запобігання корупції». Спеціальні уповноважені органи по боротьбі з 

корупцією. Система протидії корупції. Інструменти запобігання корупції.  

Профілактика корупції: політичні, соціально-економічні та морально-етичні аспекти. 

Механізми контролю доброчесності державних службовців.  

Декларування доходів державних службовців. 

Екскурсія в Сумську міську раду з метою ознайомлення з діяльністю посадових осіб закладу, 

прослуховування лекції представників HR-підрозділу щодо декларування доходів і майна 

посадовців, уникнення конфлікту інтересів в ході проходження служби в органах місцевого 

самоврядування. 

Тема 11. Гендерні аспекти кадрової роботи в державній службі. 

Паритетна і гендерна демократія. Поняття гендерної рівності. Чотири виміри гендерної рівності. 

Гендерний розрив. Феномен «Скляної стелі». «Гендерна сліпота». Гендерні стереотипи. Причини 

гендерної нерівності в Україні. Гендерний конфлікт. Принцип рівних можливостей. Державна 

гендерна політика. Гендерна політика в системі державної служби. 

Тема 12. Кадрова політика в державній службі.  

Мета, цілі, принципи кадрової політики державної служби. Критерії оцінки ефективності 

кадрової політики. Механізми формування та реалізації кадрової політики. Професіоналізація 

державної служби. 

Тема 13. Сучасні моделі державної служби: міжнародний досвід і тенденції розвитку 

Види моделей державної (публічної) служби. Громадянська служба в ФРН. Цивільна служба у 

Великобританії. Становлення державної служби в пострадянських країнах.    

Тема 14. Європейські стандарти публічної служби та модернізація системи державної 

служби України.  

 Показники SIGMA. Показники Єврокомісії. Менеджмент державної служби на основі 

компетенцій. Завдання модернізації системи державної служби. Основні шляхи розвитку 

вітчизняної системи державної служби. 

 

7.2 Види навчальної діяльності 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є практичні заняття (П) 

Тема 3. Сфера дії Закону України «Про державну службу» 

Обговорення основних положень закону в частині поняття керівника державної служби у 

державних органах. Виведення за межі закону політичних посад, посад патронатної служби, 

обслуговуючих працівників та допоміжного персоналу. Політична неупередженість державних 

службовців. Категорії посад і ранги державних службовців. 

Тема 5. Історія розвитку державної служби в світі і в Україні 

Обговорення етапів формування державної служби на території України в динаміці 

державотворчих процесів. Формування інституту державної і публічної служби в державах 

Центральної та Східної Європи – досвід для України. 

Аспекти становлення публічної служби в європейських країнах та США.   

Тема 6. Базові моделі організації державної служби. 

Вивчення на конкретних прикладах і  обговорення різних моделей організації державного 



управління в Україні та країнах світу. 

Тема 7. Компетенції та компетентність в державній службі. 

Вивчення понять компетенції і компетентності. Застосування діапазону «некомпетентність - 

надкомпетентність». 

Тема 8. Реформа державної служби в Україні. 

Обговорення принципу «необхідної різноманітності». Приклади парадоксів розвитку української 

державної служби. Різноманітність публічної служби в розвинутих країнах. Обговорення трьох 

груп різноманітності (рівних можливостей, як ресурс,  включеності). 

Тема 9. Поняття корупції в системі державної служби. 

Розбір разом зі студентами поняття «непотизм». Обговорення зі студентами явища корупції 

як соціальної традиції в Україні. Розбір прикладів аномалій поведінки державних службовців. 

Тема 10. Система запобігання корупції. 

Обговорення основних положень Закону України «Про запобігання корупції». Розбір прикладів 

результатів роботи спеціальних уповноважених органів по боротьбі з корупцією.  

Тема 11. Гендерні аспекти кадрової роботи в державній службі. 

Розгляд особливостей паритетної і гендерної демократії. Вивчення понять - гендерний розрив, 

феномен «Скляної стелі», «Гендерна сліпота», гендерні стереотипи. Розгляд причин гендерної 

нерівності в Україні.  

Тема 12. Кадрова політика в державній службі. 

Обговорення зі студентами  проблемних аспектів кадрової політики державної служби. 

Визначення на конкретних прикладах критеріїв оцінки ефективності кадрової політики. 

Механізми формування та реалізації кадрової політики – приклади сучасної України і провідних 

країн світу. Обговорення необхідності професіоналізація державної служби. 

Тема 13. Сучасні моделі державної служби: міжнародний досвід і тенденції розвитку 

Розкриття студентам зарубіжного досвіду розвитку державної служби. Види моделей 

державної (публічної) служби. Громадянська служба в ФРН. Цивільна служба у Великобританії. 

Становлення державної служби в пострадянських країнах.    

7.3 Інші види навчальної діяльності 

Іншими видами навчальних занять при вивченні дисципліни є самостійна робота 

студента (індивід) (СР): 

Включає написання есе за заданою тематикою лекційних матеріалів. 

Завдання для виконання есе: 

1) необхідно опрацювати літературу за запропонованою тематикою; 

2) необхідно брати наукові статті (4-7 статей) за обраною тематикою за останні 3- 5 

років; 

3) в кінці есе необхідно додати статті на основі, яких було написано есе; 

4) обов‘язково повинні бути посилання на літературу; 

5) науковий стиль викладення матеріалу, наприклад, «Ми вважаємо», «На нашу 

думку».  

Тематика для написання есе: 

Тема 1. Боротьба з корупцією в середовищі державних службовців. Пропозиції 

Тема 2. Ефективні інструменти реформування системи державної служби. Пропозиції 

Тема 3. Гендерні відносини в державній службі 

Тема 4. Застосування принципу різноманітності в державній службі 



Тема 5. Підвищення компетентності державних службовців 

Тема 6. Застосування однієї з базової моделі організації державної служби в Україні 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Основні аспекти реформування ДС в Україні, викладені в Угоді про асоціацію 

Україна-ЄС.  

2. Сучасні методи професійного навчання держслужбовців в Україні.  

3. Діджиталізація в Стратегії реформування ДС в Україні.  

4. Основні сучасні методи профілактики корупції на ДС в Україні.  

5. Характеристика системи кадрового обліку в системі ДС HRMIS Poclick.  

6. Основні вимоги проекту Концепції реформування системи оплати держслужбовців в 

Україні (проект 2020 року).  

7. Основні вимоги адміністративно-територіальної реформи в Україні.  

8. Основні світові мегатренди, які впливають на розвиток ДС в Україні.  

9. Основні положення стратегії децентралізації в Україні.  

10. Лідерські ролі на ДС, їх характеристика, приклади таких ролей з життя сучасних 

українських політиків або держслужбовців.  

11. Основні напрями боротьби з корупцією в середовищі державних службовців в 

Україні.  

12. Нова роль міністерств в Україні – розробка і впровадження політик. Процес 

розробки і впровадження політик на рівні міністерств.  

13. Вимоги до подання електронної декларації для державних службовців в Україні.  

14. Взаємодія органів державної влади з громадськістю – основні напрями та їх 

характеристика. Оцінка ефективності на сучасному етапі такої взаємодії на рівні 

КМУ та Сумської ОДА.   

15. Основні сучасні напрями боротьби з корупцією в середовищі вищих посадових осіб 

держави в Україні (мери, міністри, губернатори, т.п.). Оцінка ефективності заходів 

такої боротьби, пропозиції з покращення.  

16. Ключові показники ефективності роботи державних службовців (KPIs). 

Характеристика діючим показникам і заходи з покращення моніторингу якості 

роботи на ДС.    

17. Регламент Уряду України – характеристика документа.  

18. Управління людським капіталом на ДС в Україні – сучасний стан.  

19. «Ідеальне міністерство» в Україні – характеристику його функцій, принципів роботи, 

вимоги до персоналу, стратегування, вироблення політик, «агенти змін», експертна 

робота.  

20. Процедури проведення відкритих конкурсів на заміщення вакантних посад на ДС в 

Україні. Недоліки, пропозиції.  

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання); 

МН2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи); 

МН3. Ділові ігри (групова форма роботи); 

МН4. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних засобів 

навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв); 

МН5. Практико-орієнтоване навчання (індивідуальна або комплексна розрахункова 

робота), використання електронних засобів навчання для отримання зворотного 

зв’язку, екскурсії в органи публічної влади місцевого і регіонального рівня. 



Проведення лекційних занять включає: викладення теоретичного матеріалу; оглядові 

лекції з використанням опорного конспекту; семінарські та практичні заняття: 

розв’язання типових завдань; ділова гра; робота в групах; робота над індивідуальними 

завданнями (написання есе); організація самостійної роботи студента: передбачає 

самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку до практичних занять згідно 

методичних вказівок до практичних занять та організації самостійної роботи студентів. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90≤RD≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74≤RD≤89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60≤RD≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35≤RD≤59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD<35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

тестування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в 

процесі виконання завдань для поточного виконання  та  самостійної роботи, 

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі : 

МО 1. Опитування (письмові) викладачем протягом лекцій та практичних занять; 

МО 2. Самооцінювання студентами виступів, дискусій та презентацій; 

МО 3. Виконання та захист контрольної роботи; 

МО 4. Складання комплексних модульних контролів у письмовій формі. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. Розподіл рейтингових балів за видами 



навчальної роботи: а) робота на 

аудиторних заняттях (0,12R = 12 балів): 
- лекції: 16 лк.* 0,75 б./лк. = 12 балів 

б) виконання завдань на практичних заняттях: максимально 18 балів (12 завдань по 1,5 

бали). Контроль знань на практичних заняттях проводиться у формі диктантів та 

самостійних робіт. Студент може отримати додаткові 0,5 бали за активну роботу при 

колективному вирішенні задач, але в підсумку не більше 1,5 балів за кожне практичне 

заняття. 

в) виконання самостійної роботи (написання есе) – максимально 10 балів (зараховується 

у II модульному циклі). 

г) складання комплексних письмових модульних контролів – всього 20 балів (10 балів 
кожний, теоретичне завдання 
– максимум 5 балів; практичне завдання – максимум 5 балів). 

Підсумок рейтингових балів за модульними циклами: 

1-й модульний цикл: 8 лк. * 0,75 б./лк. + 6 пр. * 1,5 б./пр. + 10 

б./м = 25 б. (max) min: 25*0,35 = 8,75 б. 

2-й модульний цикл: 8 лк. * 0,75 б./лк. + 6 пр. * 1,5 б./пр. + 10 б./кр + 

10 б./м = 35 б. (max) min: 35*0,35 = 12,25 б. 

ДСК: 40 балів 
 

Форма підсумкового контролю – МА+ДСК. 

2. Для студентів, що навчаються за індивідуальним графіком, рекомендований розподіл 
балів: 

а) виконання контрольної роботи – максимально 20 балів (з них до 10 балів – захист, 2 

бали – за кожне з завдань контрольної роботи; зараховується у II модульному циклі); 

б) складання комплексних письмових модульних контролів – всього 40 балів (20 балів 

кожний, теоретичне завдання – максимум 10 балів; практичне завдання – максимум 10 

балів); 

в) складання додаткового семестрового контролю – максимум 40 балів. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1)  

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література: 

1. Державне будівництво та місцеве 

самоврядування (+Авторизований доступ) 

[Текст] : навч. посіб. / П. А. Трачук. — Чернівці : 

Наші книги, 2007. — 280 с. 

2. Державна служба. Історія, теорія і практика 

(+Авторизований доступ): навч. посіб. 

/ Є. С. Черноног. — К. : Знання, 2008. — 458 с. 

3. Методичні вказівки до практичних занять та 

організації самостійної роботи слухачів з 

дисципліни „Державна служба” для слухачів 

спеціальності 8.15010002 „Державна служба ” 

денної форми навчання / Укладачі: 



О.Ю. Древаль, І.О. Дегтярьова – Суми: Вид-во 

СумДУ, 2011. – 38 с. 

4. Державна служба : навч. посіб. / за заг. ред. 

С.М. Серьогіна. – К. : ТОВ "СІК ГРУП 

УКРАЇНА", 2012. – 526 с. 

5. Державна служба в Україні: збірник 

нормативних актів / За ред. А.В. Довбня. — 

К. : Юрінком Інтер, 2002. — 352 с. 

6. Державна служба : підручник : у 2 т. / 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), 

О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. 

Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : 

НАДУ , 2012. - Т. 1. 372 с. 

 

7. Державна служба : підручник : у 2 т. / 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), 

О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. 

Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : 

НАДУ , 2013. - Т. 2. 348 с. 

 

Допоміжна література: 

1. Дрьомов С. В., Кальниш Ю. Г., Усатий 

Г. О. Корупція в Україні: причини 

поширення та механізми протидії. Зелена 

книга державної політики : монографія. – 

К., 2011. – 92 с. 

2. Законодавче та нормативно-правове 

забезпечення запобігання і протидії 

корупції в органах місцевого 

самоврядування. Т.1 Законодавчі та 

нормативно-правові акти з коментарем : 

Збірник навч.-метод. матеріалів у 2 т. / за 

заг.ред. В.В. Толкованова, Ю.В. Ковбасюка. 

- К. : Вид-во НАДУ, 2011. - 367 с. 

3. Енциклопедичний словник з 

державного управління / уклад. : Ю. П. 

Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко 

та ін.; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. 

Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 

2010. – 820 с. 

Енциклопедія державного управління : у 8 

т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України ; наук.- ред. колегія : Ю. В. 

Ковбасюк (голова) та ін. – К. НАДУ, 2011. 
4. Кальниш Ю.Г. Антикорупційна 

діяльність у сфері публічного 

адміністрування : навч.- метод. матеріали / 

Ю. Г. Кальниш. – К. : НАДУ, 2011. – 96 с. – 

(Бібліотека державного службовця). 



 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

Онлайн курси на "Прометеусі" 

(безкоштовно): 

1. "Основи державної політики" 

(https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prom

etheus/GOV101/2015_T2/about). 

2. "Як подати е-декларацію" - 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/cours

e-v1:NAZK+ED101+2017_T1/about 

3. "Боротьба з корупцією" - 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/NAU

KMA/ANTICOR101/2015_T2/about 

4. "Взаємодія органів державної влади з 

громадськістю" –  

https://courses.prometheus.org.ua/courses/cours

e-v1:Prometheus+IAP101+2019_T3/about 

 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/GOV101/2015_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/GOV101/2015_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+ED101+2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+ED101+2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/NAUKMA/ANTICOR101/2015_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/NAUKMA/ANTICOR101/2015_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IAP101+2019_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IAP101+2019_T3/about


ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Т е м а  

Загальни

й обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практич

ні,  

годин 

Лаборат

орні, 

годин 

Самостійне 

опрацюванн

я матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивід. 

завдання,  

годин          

(із обсягу 

СРС)  

Теоретичні аспекти державної 

служби 6 2 - - 4 - 

Правові та організаційні 

аспекти розвитку державної 

служби в Україні 
6 2 - - 4 - 

Сфера дії Закону України 

«Про державну службу» 
8 2 2 - 4 - 

Вимоги закону України "Про 

місцеве самоврядування в 

Україні" 

6 2 - - 4 - 

Історія розвитку державної 

служби в світі і в Україні 
12 2 4 - 6 - 

Базові моделі організації 

державної служби 
14 4 2 - 8 - 

Компетенції та компетентність в 

державній службі 
10 2 4 - 4 - 

1-ий модульний контроль 2 - 2 - - - 

Реформа державної служби в 

Україні 
14 2 4 - 8 - 

Поняття корупції в системі 

державної служби 
16 4 4 - 8 - 

Система запобігання корупції 14 2 2 - 10 - 

Гендерні аспекти кадрової 

роботи в державній службі 12 2 2 - 8 - 

Кадрова політика в державній 

службі 12 2 2 - 8 - 

Сучасні моделі державної 

служби: міжнародний досвід і 

тенденції розвитку 
8 2 2 - 4 - 

Європейські стандарти 

публічної служби та 

модернізація системи державної 

служби України 

8 2 - - 6 - 

2-ий модульний контроль 2 - 2 - - - 

Всього з навчальної дисципліни 150 32 32 - 86 - 

 



 

Додаток 1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентно

сті /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

ПРН 8 

Розуміти та 

використовув

ати 

технології 

вироблення, 

прийняття та 

реалізації 

управлінськи

х рішень. 

 

 

 

 

РН1 

Лекції, 

практичні 

заняття 

 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедій

ні засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюва

ння 

студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Виконання та 

захист 

контрольної 

роботи; 

МО 4. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

РН2 

Лекції, 

практичні 

заняття 

 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедій

ні засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюва

ння 

студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 



Виконання та 

захист 

контрольної 

роботи; 

МО 4. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

ПРН 12 

Уміти 

налагодити 

комунікацію 

між 

громадянами 

та органами 

державної 

влади і 

місцевого 

самоврядува

ння 

 

РН3 

Лекції, 

практичні 

завдання  

Лекції, 

практичні 

завдання , 

самостійна 

робота 

студента 

Семінари,  

ділові ігри, 

самостійна 

робота 

студента 

Мультимедій

ні засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюва

ння 

студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Виконання та 

захист 

контрольної 

роботи; 

МО 4. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

ПРН 13 

Використову

вати методи 

аналізу та 

оцінювання 

програм 

сталого 

розвитку 

РН4 

Лекції, 

практичні 

заняття 

 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедій

ні засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюва

ння 

студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Виконання та 



захист 

контрольної 

роботи; 

МО 4. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

 


