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Рекомендовані 

передумови 

(компетенції) 

Базові знання щодо даної дисципліни: компетентності, отримані у 

результаті вивчення дисциплін: «Система публічного управління», 

«Управління публічними закупівлями» 

Мета Метою вивчення дисципліни є 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. 

Цілі 

модуля/Результати 

навчання 

- Демонструвати знання теорій, методів, функцій і сучасних концепцій 

державної служби 

- 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 

- 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 

- 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 

- Застосовувати методи державної служби для забезпечення 

ефективності діяльності органів публічної влади 

- Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу органів публічної влади 

- Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у 

різних сферах діяльності органів публічної влади 

- Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

органів публічної влади 

- Спілкуватись в усній та письмовій формі державною мовою  

- Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

Зазначені результати навчання з дисципліни реалізують такі загальні та 

фахові компетентності зі спеціальності: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

- Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

- Здатність генерувати  нові ідеї (креативність). 



- Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

- Здатність аналізувати і структурувати проблеми органів публічної 

влади, формувати обґрунтовані рішення 

Зміст модуля 

(Перелік тем) 

 

1: Вступ. Предмет і задачі курсу. Теоретичні аспекти державної служби. 

2: Правові та організаційні аспекти розвитку державної служби в 

Україні.  

3: Сфера дії Закону України «Про державну службу» 

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

5: Історія розвитку державної служби в світі і в Україні 

6: Базові моделі організації державної служби. 

7: Компетенції та компетентність в державній службі. 

8: Реформа державної служби в Україні 

9: Поняття корупції в системі державної служби. 

10: Система запобігання корупції. 

11: Гендерні аспекти кадрової роботи в державній службі. 

12: Кадрова політика в державній службі.  

13: Сучасні моделі державної служби: міжнародний досвід і тенденції 

розвитку 

14: Європейські стандарти публічної служби та модернізація системи 

державної служби України.  
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