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Мета дисципліни: "Публічна служба в Україні" — індивідуальне пізнання 

студентами всевідомих суспільству знань про державне управління і державну 

службу. 

навчальна - навчити студентів використовувати конституційні, 

законодавчі та  нормативно-правові засади державної служби у професійній 

діяльності державного службовця 

розвиваюча - ознайомити їх із становленням та організацією державної 

служби, загальними засадами діяльності 

виховна – виховати статус державного службовця. 

Завдання:  

основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Публічна служба 

в Україні» є:  

- надання системних знань щодо необхідності та сутності основних 

напрямів розвитку державної служби як невід’ємної складової демократичної, 

правової, соціальної держави з соціально орієнтованою економікою, 

громадянського суспільства; 

- засвоєння положень державної політики у сфері державної служби, в 

тому числі державної кадрової політики, формування вмінь з розробки та 

запровадження заходів щодо їх реалізації, освоєння конституційно-правових 

засад та основних принципів державної служби, вміння організовувати свою 

професійну діяльність у межах законодавчих положень; 

- формування вмінь відповідно до своєї професійної діяльності у межах 

прав, обов’язків і повноважень, визначених для державного службовця, а також 

практичних навичок з оцінки результатів професійної діяльності державних 

службовців і здійснення заходів щодо забезпечення підвищення 

результативності та ефективності професійної діяльності. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: серед юридичних 

наук, з якими найбільш тісно взаємодіє навчальна дисциплін «Публічна служба 

в Україні», слід відзначити теорія держави і права, адміністративний процес, 

цивільний процес, кримінальний процес; наук галузевого профілю – 

конституційне, цивільне, кримінальне, адміністративне, трудове, екологічне 

право; прикладних наук – соціологія, психологія, теоретико-приклдані проблеми 

державного управління, державне будівництво та місцеве самоврядування 

тощо.  

За своїм міждисциплінарним статусом «Публічна служба в Україні» є 

важливою навчальною дисципліною, своєрідною енциклопедією, що виконує 

функції орієнтації студентів в освітньому процесі, скорочення розриву, який 

завжди об’єктивно існує між системою професійної підготовки юристів та їх 

практичною діяльністю. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Публічна служба в 

Україні»  

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні знати: 

1) на понятійному рівні: 
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- основні поняття, цілі, завдання і функції державної служби, її місце в 

демократичній, правовій, соціальній державі, громадянському суспільстві та 

пріоритетні напрями подальшого розвитку; 

2) на фундаментальному рівні:  

- сутність принципів і структуру державної служби, її особливості як 

соціального та правового інституту, зміст і сутність норм конституційного, 

адміністративного, міжнародного, трудового, публічного, карного права у 

розрізі застосування у практичній діяльності; 

- структуру і зміст складових організаційного інституту державної 

служби, в тому числі: види державної служби; основні ознаки, принципи 

класифікації посад в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування; етапи проходження державної служби, нормативно-правову 

базу щодо їх організації та реалізації; 

3) на практично-творчому рівні:  

 - засади функціонального управління державною службою;  

 - методи, критерії та технології оцінки ефективності управлінської 

діяльності, правовий статус державних службовців, загальні вимоги, права, 

обов’язки, гарантії, заохочення та встановлені до них правила поведінки. 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: вживати відповідних заходів, 

спрямованих на реалізацію державної політики у сфері державної служби, 

дотримуватись основних вимог до державних службовців і поводити себе в 

рамках загальних правил поведінки державного службовця; 

2) на алгоритмічному рівні: застосовувати норми конституційного, 

адміністративного, міжнародного, трудового, публічного, карного права у 

професійній діяльності державного службовця, захищати права і свободи особи 

та громадянина, інтереси підприємств, установ і організацій; 

3) на евристичному рівні: застосовувати на практиці методи 

функціонального управління державною службою, оцінки кадрів державних 

службовців, адекватно використовувати основні категорії державної служби у 

професійній діяльності та впроваджувати новітні технології реалізації функцій 

державних органів; 

4) на творчому рівні: розробляти посадові інструкції на основі 

професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців та 

використовувати свої права щодо професійного навчання, вибору необхідних 

форм безперервного навчання. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).  
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Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ 

СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТА ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ  

 

Поняття та сутність держслужби, її ознаки. Публічна служба як наука і 

навчальна дисципліна. Історія виникнення та розвитку держслужби в Україні, 

теоретичні аспекти та терміни державної служби. 

Роль і значення теми для діяльності державних службовців. 

Поглиблення засвоєння студентами поняття та сутності державної служби її 

ознак. 

Ключові слова: Публічна служба, бюрократія, чиновник, імперська 

концепція державної служби, марксистська концепція державної служби, 

веберівська концепція державної служби, раціональна бюрократія. 

Обсяг знань, вмінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

опанувати історію виникнення та розвитку державної служби в Україні 

використовуючи відповідні нормативні акти та запропоновану літературу. 

Особливу увагу треба приділити при розгляді державної служби як науки 

та навчальної дисципліни, враховуючи новітні досягнення вітчизняної та 

зарубіжної науки, всесвітній досвід державної служби.  

 

ТЕМА 2. СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

Правові джерела державної служби в Україні. Принципи та система 

державної служби в Україні. Мета, характеристики та функції державної 

служби в Україні. 

Роль і значення теми для діяльності державних службовців. 

Поглиблення засвоєння студентами поняття та сутності державної служби як 

організацію правового інституту Української держави. 

Ключові слова: Правові джерела державної служби, мета державної 

служби, функції державної служби, методи державної служби. 

Обсяг знань, вмінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

опанувати правові джерела державної служби та її систему в Україні, 

використовуючи нормативні акти та рекомендовану літературу. 

Особливу увагу треба приділити при розгляді мети, характеристик та 

функцій державної служби, враховуючи її принципи. 

 

ТЕМА 3. КЕРУВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  

 

Гілки державної влади та поділ повноважень між ними. Державний устрій 

України. Влада, її структура і правові джерела. Виконавча гілка влади як 

складова системи державного управління в Україні. Система центральних 

органів виконавчої влади. Регіональні та місцеві органи виконавчої влади. 
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Виконавчі органи місцевих рад. Управління державною службою та його 

методи. 

Роль і значення теми для діяльності державних службовців. 

Поглиблення засвоєння студентами поняття та сутності керування державної в 

Україні. 

Ключові слова: Поділ влади, Україна - суверенна, незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава; Україна – унітарна республіка, 

адміністративно – територіальні органи. 

Обсяг знань, вмінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

опанувати існуючі гілки державної влади в Україні та поділ повноважень між 

ними, використовуючи відповідні нормативні акти та рекомендовану 

літературу. 

Особливу увагу треба приділити при розгляді питань державному устрою 

України, управлінню державною службою та його методам, враховуючи 

досягнення вітчизняного досвіду.  

Також, особливої уваги заслуговує обговорення та аналіз основних 

напрямів реформи державної служби в Україні, відповідно до Концепції 

демокративних реформ та опираючись на всесвітній досвід розвитку державної 

служби. 

 

ТЕМА 4. ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ЗАРУБІЖНИХ 

КРАЇНАХ  

 

Моделі зарубіжної державної служби. Види державної служби. 

Особливості державної служби деяких зарубіжних країн. Основні напрямки 

реформування зарубіжної державної служби. 

Роль і значення теми для діяльності державних службовців. 

Поглиблення засвоєння студентами різновидності існуючих моделей та видів 

зарубіжної державної служби. 

Ключові слова: Освітній ценз, форми конкурсних іспитів, «Методи 1 і 

2», Комісія Фултона, напрям «Нове державне управління». 

Обсяг знань, вмінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

опанувати особливості державної служби деяких зарубіжних країн, 

використовуючи відповідні нормативні акти та рекомендовану літературу. 

Особливу увагу треба приділити при розгляді основних напрямків 

реформування зарубіжної державної служби, враховуючи новітні зарубіжної 

науки та всесвітній досвід державної служби. 

 

ТЕМА 5. Порядок проходження державної служби в Україні та 

кар'єра державних службовців 

 

Сутність правового поняття «державний службовець». Типи посад 

державних службовців. Класифікація адміністративних посад державної 

служби та рангів державних службовців. Правовий статус державного 

службовця. Юридична відповідальність державних службовців. Порядок 
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проведення службового розслідування. 

Роль і значення теми для діяльності державних службовців. 

Поглиблення засвоєння студентами сутності і понять: посадові особи, службові 

особи, державні службовці та їх правові статуси. 

Ключові слова: Посадові особи, службовці, державні службовці, 

категорії державних службовців, ранги державних службовців, складові 

правового статусу державних службовців. 

Обсяг знань, вмінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

опанувати класифікацію посад державних службовців відповідно категорій та 

рангів, види відповідальності державних службовців, використовуючи 

відповідні нормативні акти та рекомендовану літературу. 

Особливу увагу треба приділити при розгляді порядку проведення 

службового розслідування відносно державних службовців та накладення 

дисциплінарних стягнень відповідних законодавчих документів. 

 

ТЕМА 6. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ  

 

Сутність і напрями матеріального та соціально-побутового забезпечення 

державних службовців. Оплата праці державних службовців. Пенсійне 

забезпечення державних службовців. 

Роль і значення теми для діяльності державних службовців. 

Поглиблення засвоєння студентами сутності і напрямків матеріального та 

соціально-побутового забезпечення державних службовців. 

Ключові слова: Матеріальне та соціально-побутове забезпечення 

державних службовців, державні нагороди, почесні звання, персональні 

надбавки, премії, грошова винагорода. 

Обсяг знань, вмінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

опанувати особливості оплати праці державним службовцям та системи 

заохочень, використовуючи відповідні нормативні акти та рекомендовану 

літературу. 

Особливу увагу треба приділити особливостям пенсійного забезпечення 

державних службовців сьогодення в порівнянні з проектом Закону України 

«Про державну службу». 

 

ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ В УКРАЇНІ  

 

Підсистеми спеціалізованої державної служби. Особливості звань (чинів) 

службовців спеціалізованої державної служби. Особливості матеріально-

побутового забезпечення службовців деяких видів спеціалізованої держслужби. 

Роль і значення теми для діяльності державних службовців. 

Поглиблення засвоєння студентами особливостей проходження спеціалізованої 

державної служби в Україні. 
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Ключові слова: Підсистеми спеціалізованої державної служби, митна 

служба, співробітники органів прокуратури, система класних чинів органів 

прокуратури. 

Обсяг знань, вмінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

опанувати особливості звань (чинів) службовців спеціалізованої державної 

служби, використовуючи відповідні нормативні акти та рекомендовану 

літературу. 

Особливу увагу треба приділити при розгляді питань особливості 

матеріально-побутового забезпечення службовців деяких видів спеціалізованої 

державної служби. 

 

ТЕМА 8. ЕТИКА ТА ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ  

 

Мораль і етика, їх сутність і співвідношення. Етика державного 

управління і етична культура державних службовців. Естетична культура 

державних службовців. 

Роль і значення теми для діяльності державних службовців. 

Поглиблення засвоєння студентами сутності та поняття моралі та етики 

державної служби, їх співвідношення. 

Ключові слова: Мораль, моральні категорії, складові моралі, практична 

філософія, етика, естетична культура, службовий етикет, вербальні та 

невербальні засоби спілкування. 

Обсяг знань, вмінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

опанувати естетичну культуру державного службовця, використовуючи 

відповідні нормативні акти та рекомендовану літературу. 

Особливу увагу треба приділити при розгляді положень етики 

державного управління та естетичної культури державних службовців в 

площині останніх досягнень вітчизняної науки та всесвітнього досвіду. 

 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Публічна служба в Україні» передбачено: 

- для заочної форми навчання – екзамен. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 
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Критерії оцінювання успішності навчання 
 

Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Публічна служба в Україні» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

В університеті, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, з урахуванням «Положення про організацію освітнього 

процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ», 

затвердженого наказом ДДУВС від 09.04.2019 № 293, педагогічний контроль 

розглядається як основна ланка, що забезпечує неперервність процесу 

виховання, освіти та професійної підготовки і має чотири пріоритетні функції: 

діагностичну, навчальну, організаційну та виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника зі 

студентом під час освітнього процесу, педагогічний контроль являє собою 

систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й 

означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь та навичок тих, хто 

навчається. Основним предметом оцінки результатів освіти є отримані 

результати навчання у вигляді умінь та навичок, а також результати виховання 

у вигляді сформованих світоглядних настанов та позицій, інтересів, мотивів і 

потреб особистості. 
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Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих 

навчальних результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, 

забезпечувати об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об’єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням 

технічних засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю 

знань студентів, слухачів є складовими навчально-методичних комплексів 

навчальних дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з 

дисципліни. 

 

Для навчальної дисципліни «Публічна служба в Україні» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

- семінарські заняття; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- перевірка самостійної роботи; 

- залік тощо. 

 

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації) 

 

Додаток 2 (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності) 

 



 

 

11 

 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___.2019 
 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Публічна служба  в Україні 

 

Освітній ступінь «магістр»                                           Спеціальність 081 «Право» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг  2,5  кредити ЄКТС (90 годин). 

 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   
 

Курс 1   Групи  М-ЮЗ-821-824 

 

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

 Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Виникнення державної служби в 

Україні та її сутність, основні 

категорії та поняття державної 

служби  

 

10 

2 2 2 - 10 

2 Статус державних службовців 10 2 2 - - 20 

3 Керування державною службою в 

Україні. Основні напрямки 

реформування державної служби  

10 

2 2 - 2 10 

4 Досвід державної служби в 

зарубіжних країнах  

 

10 

2 - - 2 10 
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5 Порядок проходження державної 

служби в Україні та кар'єра 

державних службовців 

10 

2 - - - 10 

6 Матеріальне та соціально-

побутове забезпечення державних 

службовців 

10 

2 2 - - 10 

7 Особливості спеціалізованої 

державної служби в Україні 

10 
2 2 - - - 

8 Етика та естетична культура 

державних службовців  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Публічна служба в Україні 

 
       Освітній ступінь магістр                                                     Спеціальність 081 Право 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

1. Основні нормативні акти: 

1.1.  Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 

червня 2016 року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 

532). 

1.2. закони: 

1.2.1.Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний 

вісник України. 2008. № 93. 

1.2.2.Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 

листопада 1950 року. Офіційний вісник України. 1998. № 13. 

1.2.3.Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.). 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. 

1.2.4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. 

Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40. Ст. 492. 

1.2.5.Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 

37. Ст. 446. 

1.2.6.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 

року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради Української РСР 

(ВВР). 1984. Додаток до № 51. Ст.1122. 

1.2.7.Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 

року. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282. 

1.2.8.Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 108. 

1.2.9.Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 року (зі змінами і 

допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 106. 

1.2.10.Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 

року. Голос України. 2018. № 122. 

1.2.11.Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року 

(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 

376. 

1.2.12.Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545. 

12.13.Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон 
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України від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.). Відомості 

Верховної Ради України. 1998. № 20. Ст. 99. 

1.3.    підзаконні акти: 

1.3.1. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради 

УРСР від 24 серпня 1991 року. Відомості Верховної Ради України. 1991. 

№ 38. Ст. 502. 

1.3.2 Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності: Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі 

змінами і допов.). Урядовий кур’єр. 1997. № 107-108. 

 

2. Підручники: 

2.1. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / 

Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний та ін.; за заг. ред. Є. О. Гіди. 

Київ: О. С. Ліпкан, 2010. 260 с. 

2.2. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособ. для студ. 

высш. учеб. зав. / [М. М. Рассолов и др.]; под ред. А. И. Бастрыкина. 3-е 

изд., перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 471 с. 

2.3. Алексеев С. С. Теория государств и права: учеб. Москва: Норма, 

2005. 496 с. 

2.4. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. Львів: Фонд «Право для України», 

1997. 198 с. 

2.5. Андрусяк Т. Г., Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень 

Київ: Юрінком Інтер, 1999. 304 с. 

2.6. Антошкіна В. К., Мурзіна О. А. Інтерпретаційна діяльність 

Конституційного Суду України: проблеми теорії та практики: навч. посіб. 
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