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Самостійна (індивідульна) робота в ході вивчення дисципліни 

«Державна служба» складається з наступних частин: 

1. Написання есе за за даною тематикою вивчення дисицпліни. 

2. Питання, що винесені для самостійного вивчення дисципліни, які 

сприяють закріпленню матеріалу курсу.  

 

 

Есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну побудову, у 

якому автор висловлює власні думки та враження з конкретного 

питання щодо конкретного явища чи предмета. Есе не претендує на вичерпну 

відповідь чи категоричну позицію відносно предмета висловлювання. 

Есе – вільне міркування на будь-яку тему. Можна сказати, що це потік 

свідомості, потік думок, наукове оформлене. По суті, ніяких правил і 

обмежень немає.  

Створюючи есе студент: 

-  висловлює свою власну думку; 

- показує своє ставлення до того, про що говорить; 

- не потрібно дотримуватись якоїсь обов’язкової форми (вступу, основної 

частини, висновку); 

- не слід усебічно описувати предмет чи подію; 

- можна лише частково, як у розмові, торкатися якихось питань; 

- можна висловлювати спірні міркування; 

-  мова повинна бути виразною, можна використовувати образні слова, 

порівняння тощо; 

-  есе – це текст, у нього має бути початок і кінець (завершення). 

Алгоритм написання есе: 

1) постановка проблеми (знайомство з проблемою, закладеної у 

пропонованій для написання есе темі); 

2) обдумування проблеми (визначення змісту: ідеї, приклади, що їх 

ілюструють); 

3) планування есе (визначення структури); 

4) написання есе (5-9 сторінок); 

5) перевірка та редагування роботи; 

6) підготовка презентації; 

7) презентація есе. 

 

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 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. 



Питання на іспит з дисципліни «Державна служба» 

 

1. Поняття «державна служба», функції державної служби, моделі 

державної служби, кар’єра державного службовця, вимоги до державного 

службовця. 

2. Норми Конституції України щодо державної служби, поняття Закону 

України «Про державну службу». 

3. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та План 

заходів з імплементації Угоди, (реформа державної служби відповідно до 

європейських вимог).                                     

4. Програма реформ «Стратегія розвитку України 2020» в контексті 

державної служби. 

5. 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. 

6. Вимоги закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

Місце і роль закону в регулюванні роботи посадових осіб органів місцевого 

самоврядування. 

7. Історія розвитку державної служби в світі і в Україні. Формування 

державної служби на території України в динаміці державотворчих процесів. 

8. Формування інституту державної і публічної служби в державах 

Центральної та Східної Європи. 

9. Базові моделі організації державної служби. Модель класичної 

бюрократії Макса Вебера. 

10. Меритократична модель державної служби. 

11. Модель нової публічної служби (New Public Management, New Public 

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

Service). 

12. Партнерська модель державної служби (на прикладі Шотландії). 

13. Українська модель доброчесної публічної служби. 

14. Компетенції та компетентність в державній службі. Принцип «Пітера». 

15. Реформа державної служби в Україні.  

16. Принцип «необхідної різноманітності» (Принцип Ешбі). Парадокси 

української державної служби. 

17. Різноманітність публічної служби в розвинутих країнах. Три групи 

різноманітності (рівних можливостей, як ресурс,  включеності). 

18. Стратегії різноманіття в європейських країнах. 

19. Подолання внутрішнього опору державного службовця реформам. 

20.Поняття корупції в системі державної служби. Непотизм. Корупція як 

соціально-економічне явище і соціальна традиція в Україні.  

21. Корупція і кримінально карані службові злочини. Політична і 

повсякденна корупція.  

22. Вертикальна корупція. Причини корупції в Україні. Криміналізація 

суспільних відносин в Україні.  



23. Вимушена нелегітимна вигода. Громадське ставлення до корупції в 

Україні. Терпимість до корупції та її подолання в Україні.  

24. Корупція та неадекватні управлінські рішення державних службовців. 

Аномалії поведінки державних службовців. Псевдолобіювання і 

псевдопротекціонізм як форми політичної корупції в Україні.         

25. Система запобігання корупції. Закон України «Про запобігання корупції». 

Спеціальні уповноважені органи по боротьбі з корупцією. Система протидії 

корупції. Інструменти запобігання корупції.  

26.Профілактика корупції: політичні, соціально-економічні та морально-

етичні аспекти. 

27. Механізми контролю доброчесності державних службовців. 

Декларування доходів державних службовців. 

28. Гендерні аспекти кадрової роботи в державній службі. Паритетна і 

гендерна демократія. Поняття гендерної рівності.  

29. Виміри гендерної рівності. Гендерний розрив. Феномен «Скляної стелі». 

«Гендерна сліпота». Гендерні стереотипи. Причини гендерної нерівності в 

Україні.  

30. Гендерний конфлікт. Принцип рівних можливостей. Державна гендерна 

політика. Гендерна політика в системі державної служби. 

31. Кадрова політика в державній службі. Мета, цілі, принципи кадрової 

політики державної служби. Критерії оцінки ефективності кадрової політики.  

32. Механізми формування та реалізації кадрової політики. 

Професіоналізація державної служби. 

33. Сучасні моделі державної служби: міжнародний досвід і тенденції 

розвитку.  

34. Громадянська служба в ФРН.  

35. Цивільна служба у Великобританії.  

36. Європейські стандарти публічної служби та модернізація системи 

державної служби України.  

37. Показники SIGMA. Показники Єврокомісії. Менеджмент державної 

служби на основі компетенцій.  

38. Завдання модернізації системи державної служби. Основні шляхи 

розвитку вітчизняної системи державної служби. 

 


