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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Вибіркова навчальна дисципліна. Людське суспільство швидко 

розвивається і вдосконалюється. Це є наслідком досягнень науково-

технічного прогресу, глобальних політичних, економічних, екологічних 

змін у світі за останні двадцять років. Усе тіснішими стають міждержавні, 

державні, публічні, комерційні та особистісні зв’язки людей. Тому 

публічна служба та управління персоналом є ефективним методом 

досягнення взаєморозуміння в міжнародній і внутрішній політиці, 

публічній службі, бізнесі, інституті сім’ї, міжособистісному спілкуванні. 

Дана навчальна дисципліна забезпечує формування у студентів 

необхідних навичок для прийняття адміністративних рішень, надання 

адміністративних послуг, а також ефективного управління персоналом 

“Публічна служба та управління персоналом” є однією з дисциплін, 

яка створює основну базу знань, необхідну для ефективної діяльності 

фахівців у державному управлінні та місцевому самоврядуванні, а також 

господарюючих організаціях різних галузей. Актуальність курсу 

пояснюється ризиконебезпекою діяльності комерційного спрямування і 

управлінського спрямування в державних і комунальних установах. 

Майбутні фахівці управлінських спеціальностей потребують уміння 

передбачати, виявляти і управляти ризиковими ситуаціями з метою 

мінімізувати їх негативні наслідки. 

Вивчення даної дисципліни має на меті ознайомити студентів із 

основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики 

публічного адміністрування, розкрити структуру і специфіку суб’єктів 

публічного адміністрування, сформувати практичні навички щодо 

організаційної підготовки та безпосереднього прийняття адміністративних 

рішень. Викладання даної дисципліни є головним чинником формування 

продуктивних професійних умінь та їх застосування у профілактиці і 

розв’язанні конфліктів у професійній діяльності та підвищення 

комунікативних здібностей студентів. 

Програму навчальної дисципліни " Публічнаслужба та управління 

персоналом " укладено згідно з вимогами організації навчання. Програма 

визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог 

освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення 

навчального матеріалу з дисципліни, необхідне методичне забезпечення, 

складові й технологію оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Предметом навчальної дисципліни є процес досягнення 

національних цілей та інтересів шляхом діяльності суб’єктів публічної 



 

сфери, у тому числі законодавчих, виконавчих і судових органів та органів 

місцевого самоврядування. 

Мета навчальної дисципліни: опанування студентами знань про 

сутність публічної служби, її систему, види та правове забезпечення, 

вироблення у студентів умінь практичного застосування законодавства, 

що регулює відносини у сфері публічної служби (державної служби в 

орга-нах виконавчої влади, апараті органів законодавчої та судової влади, 

правоохоронних органах, служби в органах місцевого самоврядування). 

 

Основні завдання викладання навчальної дисципліни:  

- у засвоєнні основних понять у сфері публічної служби, її системи, 

положень щодо управління державною службою, правового статусу дер-

жавних службовців, проходження державної служби,  

- запобігання корупції у сфері публічної службі,  

- особливостей служби Апараті Верховної Ради України, апараті 

органів судової влади, правоохоронних органах, органах виконавчої влади 

та місцевого самоврядування 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

підготовки магістрів 

Вивчення навчальної дисципліни «Публічна служба та управління 

персоналом» ґрунтується на знаннях та уміннях, які були здобути під час 

вивчення таких навчальних дисциплін: «Стратегічне управління», 

«Методи прийняття управлінських рішень в бізнесі», «Управління 

кадровими ризиками». 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: 

- сутність основних категорій у сфері публічної служби, її систему та 

складові; місце державної служби системі публічної служби, її принципи, 

види та правові засади 

- основні моделі державної служби, організаційно-правові засади 

управління державною службою, 

- правовий статус державних службовців,  

- особливості проходження державної служби та запобігання корупції 

у сфері публічної служби, 

- особливості державної служби в окремих органах публічної влади та 

служби в органах місцевого самоврядування 

б) уміти: 



 

- використовувати отримані знання у практикній діяльності;  

- вільно орієнтуватись у системі нормативно-правових актів, що 

регулюють відносини у сфері публічної служби;  

- правильно тлумачити та застосовувати правові норми, що 

регулюють відносини у сфері публічної служби;  

- використовувати досягнення юридичної науки для вирішення 

професійних завдань у сфері публічної служби; 

- користуватись науковою та спеціальною літературою, електронними 

та іншими інформаційними джерелами. 

• планувати й проводити роботу із колективом для створення надійної 

атмосфери заради виявлення прогнозованих й непронозованих ризиків; 

• організовувати та проводити ділові ігри для відпрацювання 

командної роботи організації щодо виявлення ризиків й виховувати 

моральну обстановку готовності долати ризики та їх наслідки. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 
 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати 

знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 

 Форми контролю – залік. 



 

РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

«ПУБЛІЧНА СЛУЖБА ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

№ теми Назва теми  

Тема 1. Загальні засади публічної служби 

Тема 2. 
Державна служба в системі публічної служби, її види,   

принципи та правове регулювання 

Тема 3. Управління державною службою 

Тема 4. 
 

Проходження державної служби 

Тема 5. Правовий статус державних службовців 

Тема 6. 
Запобігання корупції у сфері публічної служби 

Тема 7. 
Служба в органах місцевого самоврядування 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Загальні засади публічної служби 

Поняття та ознаки публічної служби, її місце в системі публічного управління. 

Підходи до визначення поняття “публічна служба” (державна служба в органах 

виконавчої влади, апараті органів законодавчої та судової влади, право-охоронних 

органах, служба в органах місцевого самоврядування), загальна характеристика її 

основних видів. Співвідношення понять “публічна служба”, “державна служба”, 

“муніципальна служба”, “цивільна служба”, “мілітаризована служба”. 

 

Тема 2. Державна служба в системі публічної служби, її види, принципи та 

правове регулювання 

Поняття державної служби, її види та принципи. Правові засади державної служби. 

Сучасні моделі державної служби: а) “відкрита” (або посадова) англосаксонська модель 

державної служби – відносно децентралізована відкрита модель, що реалізується у 

Великій Британії, й децентралізована відкрита модель –  у США; б) “закрита” (або 

кар’єрна) модель державної служби, притаманна країнам континентальної Європи: 

централізована закрита модель – французька; відносно децентралізована модель – 

німецька. Основні риси відкритої та закритої моделей державної служби. Особливості 

організації моделі державної служби в Україні. 

  

Тема 3 . Управління державною службою 

Поняття управління державною службою. Завдання та принципи управління 

державною службою. Правові засади управління державною службою. Система 

управління державною службою. Кабінет Міністрів України як орган управління 

державною службою. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері державної служби. Комісія з питань вищого 

корпусу державної служби. Конкурсна комісія як суб’єкт управління державною 

службою . Керівник державної служби. Служба управління персоналом. 

Кадрова політика у сфері державної служби. Види (типи) державних посад. 

Політичні, адміністративні та патронатні посади, їх особливості та співвідношення. 

Патронатна служба. 

 

Тема 4. Проходження державної служби 

Проходження державної служби: поняття та стадії. Право на державну службу 

відповідно до законодавства України. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на 

державну службу. Процедури вступу на державну службу, їх види. Конкурс на зайняття 

вакантної посади державної служби. Спеціальна перевірка при вступі на державну 

службу. Призначення на посаду державної служби. Випробування. Присяга державного 

службовця. 

 

Категорії посад державної служби та ранги державних службовців. Службова 

кар’єра: зміст та основні процедури. Оцінювання результатів службової діяльності. 

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Ста-жування 

державних службовців. Переведення та службове відрядження державних службовців. 

Зміна істотних умов державної служби. Заохочення державних службовців. 

Відсторонення від виконання посадових обов’язків та проведення службового 

розслідування щодо державних службовців. Підстави припинення державної служ 

. 

Тема 5. Правовий статус державних службовців 

Поняття та види державних службовців. Посадова особа. Співвідношення понять 

“посадова особа” та “службова особа”. Поняття та елементи правового статусу 



 

державних службовців. Права, обов’язки і гарантії державних службовців. Обмеження 

державних службовців. Підпорядкування державного службовця та виконання наказу 

(розпорядження), доручення. Політична неупередженість державних службовців, її зміст 

та особливості. 

Загальна характеристика юридичної відповідальності державних службовців. 

Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців. Порядок 

притягнення держав-них службовців до дисциплінарної відповідальності. 

Адміністративна відповідальність державних службовців. Порядок притягнення 

державних службовців до адміністративної відповідальності. 

  

Тема 6. Запобігання корупції у сфері публічної служби 

Механізми запобігання корупції у сфері публічної служби. Етичні засади публічної 

служби. Кодекси етики та правила етичної поведінки. Конфлікт інтересів у публічній 

службі, запобігання йому та врегулювання. Фінансовий контроль як захід запобігання 

корупції у публічній службі. Суб’єкти запобігання корупції у сфері публічної служби, їх 

види та компетенція. 

  

Тема 7. Служба в органах місцевого самоврядування 

Поняття, ознаки та принципи служби в органах місцевого самоврядування. 

Правове та організаційне забезпечення служби в  органах місцевого самоврядування. 

Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування. Проходження служби в 

органах місцевого самоврядування. 
 

 
 

РОЗДІЛ 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Законодавчі та нормативні акти: 

1. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Закон України «Про 

підприємництво» // ― Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12. 
 

2. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Господарський Кодекс   

України» ― Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

 
3. Електронний ресурс : Сайт «Законодавство України» / Закон України «Про 

підприємства в Україні» // ― Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12. 

 
4. Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 9. – Ст. 79. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156 // Офіційний 

вісник України. – 2011. – № 88. – Ст. 3199. 

  

Основна література: 

1. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: [монографія] / 

Ю. П. Битяк. – Харків: Право, 2005. – 304 с. 
2. Вапнярчук Н. М. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання 

дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні: монографія / Н. М. 

Вапнярчук. – Харків: Юрайт, 2012. – 312 с. 
3. Державна служба в Україні: теоретико-правова характ-ристика у контексті 

реформування законодавства: [монографія] / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова, О. В. Бачеріков 

та ін.; за заг. ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової. – Одеса: Фенікс, 2013. –с. 

4. Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні: монографія / 
Т. Є. Кагановська. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 360 с. 

5. Кірмач А. В. Проходження державної служби: європейський досвід правового 

регулювання: [монографія] / А. В. Кірмач; відп. ред. В. Б. Авер’янов. – Київ: Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – 192 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12


 

6. Кравченко О. О. Управління державною службою в Україні: на шляху до 

вдосконалення: [монографія] / О. О. Кравченко; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Симферополь: 
Крим. письменник, 2010. – 212 с. 

7. Падалко Г. В. Теорія служби в органах місцевого само-врядування в Україні: 

муніципально-правове дослідження: [монографія] / Г. В. Падалко. – Харків: Право, 2012. – 288 
с. 

 

Додаткова література: 

1. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України: монографія / А. В. 
Кірмач, В. П. Тимощук, М. В. Фігель та ін.; за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. 

Школика. – Київ: Ко-нус-Ю, 2007. – 735 с. 

2. Пономаренко В.С. Інформаційні системи в управлінні персоналом : навч. посібн. / В.С. 
Пономаренко, І.В. Журавльова, І.Л. Латишева. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2008. – 336 с.  

3. Крушельницька О.В. Управління персоналом : навч. посібн. / О.В. Крушельницька, 

Д.П. Мельничук. – К. : Вид-во "Кондор". –2003.–296 

 
 

РОЗДІЛ 5. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет  

▪ DOAJ (Directory of Open Access Journals) http://www.doaj.org/ 

 
▪ E-LIS (E-Prints in Llibrary and Information Science) http://eprints.rclis.org/ 

 

▪ Europeana – європейська цифрова бібліотека http://www.europeana.eu/portal/ 

 
▪ CogPrints - архів з психології, неврології, біології, лінгвістики, філософії та  медицини, 

антропології та комп’ютерних наук http://cogprints.org/ 

 
▪ Hindawi Publishing Journals http://www.hindawi.com/journals/ 

 

▪ InTech (Journals) – 5 наукових журналів відкритого
 доступу http://www.intechopen.com/journals 

 

▪ Internet Public Library – сервісний центр публічних послуг та навчальне середовище 

http://www.ipl.org/ 
 

▪ Journals4Free – портал журналів з понад 7000 назв академічних журналів 

http://www.journals4free.com/ 
 

▪ OAPEN - Open Access Publishing in European Networks – Міжнародний проект 

відкритого доступу до монографій в галузі гуманітарних та соціальних наук 

http://www.oapen.org/home?brand=oapen 
 

▪ ROAR (Registry of Open Access Repositories) – доступ до репозитаріїв з усього світу 

http://roar.eprints.org/ 
 

▪ ScientificCommons.org – забезпечує вільний доступ до наукових робіт різноманітної 

тематики, опублікованих та розташованих у відкритих архівах усього світу. 
http://de.scientificcommons.org/ 

 

▪ SPN (Social Psychology Network) – соціальна та навчальна мережа з психології. 

http://www.socialpsychology.org 
 

▪ Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua 

 
▪ 14. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm 
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Ресурси мережі факультету управління фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни: 

 

▪ Навчальна програма з навчальної дисципліни 
▪ Робоча програма з навчальної дисципліни 

▪ Конспект лекцій. 

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем. 

▪ Плани семінарських занять та методичні рекомендації до їх проведення 
▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи (СРС) 

▪ Методичні рекомендації та ІНДЗ 

▪ Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни 
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