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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Дисципліна вільного вибору студента 

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 інфор-

маційними джерелами. 

 

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. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
“ПУБЛІЧНА СЛУЖБА ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ” 

 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування галузі знань: 28 

"Публічне управління та 

адміністрування" 

 
Цикл дисциплін за навчальним планом: вибіркова 

Код та назва спеціальності: 281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

Освітній ступінь: магістр 

 

Курс: 4 

Семестр: 2 

Методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі завдання), 

робота в бібліотеці, Інтернеті, захист реферативних робіт, 

складання схем, таблиць тощо 

 

Кількість кредитів ECTS  

Кількість годин 

Кількість 

аудиторних 

годин 

 
Лекції 

 
Семінари 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

Самостійна 

робота 

студента 
(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента (ІР) 

3 90 45 27 18 2 30 15 

Кількість тижневих годин Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 

Вид контролю 

5 
 

1 1 залік 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Загальні засади публічної служби 

Поняття та ознаки публічної служби, її місце в систе-мі 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 реалі-зується у Великій Британії, й 

децентралізована відкрита модель – 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 поса -ду 

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 відря-дження 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 служби. 

. 

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 

державних 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 служ-би. 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 органах місцевого самоврядування. Правовий статус 

посадових осіб місцевого самоврядування. Проходження служби в органах місцевого 

самоврядування. 
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ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
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Проходження державної 

служби 

 

 

12 
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5 Правовий статус державних 
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РОЗДІЛ 7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7. 1 Календарно-тематичний план лекційних занять 
 
 

 
№ 

заняття 

 
Тема лекційного заняття 

Кількість годин 

 

  

1 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. 

2 

2 Тема 1. Загальні засади публічної служби 

Співвідношення понять “публічна служба”, “державна служба”, 
“муніципальна служба”, “цивільна служба”, “мілітаризована служба” 

2 

3 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. 

2 

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

правове регулювання 

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. 

2 

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

правове регулювання 

Основні риси відкритої та закритої моделей державної служби. Особливості 
організації моделі державної служби в Україні. 

 

2 

6 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. 

2 

7 Тема 3. 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 

2 

8 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 

2 



 

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 служби. 
 

9 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. 

 

2 

10 Тема 5. Правовий статус державних службовців 

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. 
 

2 

11 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. 

2 

12 Тема 6. Запобігання корупції у сфері публічної служби 

Конфлікт інтересів у публічній службі, запобігання йому та врегулювання. 
Фінансовий контроль як захід запобігання корупції у публічній службі. 

2 

13 Тема 6. Запобігання корупції у сфері публічної служби 

Суб’єкти запобігання корупції у сфері публічної служби, їх види та компетенція. 

  

1 

14 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. 
 

2 

   

Разом годин 27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. 2 Календарно-тематичний план семінарських занять, заліків по модулях. 

 
№ 

заняття 
Тема семінарського заняття. 

Заліки по модулях. 
Кількість годин 

 

  

1 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. 

2 

2 Тема 1. Загальні засади публічної служби 
Співвідношення понять “публічна служба”, “державна служба”, “муніципальна 
служба”, “цивільна служба”, “мілітаризована служба 

2 

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

правове регулювання 
2 

4 Тема 3. Управління державною службою 
 

2 

5 Тема 4. Проходження державної служби 
 

2 

6 Тема 5. Правовий статус державних службовців 
 
 

2 

7 Тема 6. Запобігання корупції у сфері публічної служби  

2 

8 Тема 7. Служба в органах місцевого самоврядування 
 
 

2 

9 Залік 
 
 

2 

Разом  семінарських занять 18 

Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 45 
  



 

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
1. Співвідношення понять “публічна служба”, “державна служба”, “муніципальна служба”, 

“цивільна служба”, “мілітаризована служба  

2. Адаптація персоналу, її види та завдання. 

3. Взаємовідносини всередині професійних колективів публічних службовців.  

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

5. 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.  

6. Види управління персоналом. 

7. Поняття управління державною службою.  

8. Завдання та принципи управління державною службою. 

9.  Правові засади управління державною службою. 

10.  Система управління державною службою. Кабінет Міністрів України як орган управління 

державною службою.  

11. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері державної служби. 

12.  Комісія з питань вищого корпусу державної служби.  

13. Конкурсна комісія як суб’єкт управління державною службою  

14. Керівник державної служби. Служба управління персоналом. 

15. Кадрова політика у сфері державної служби.  

16. Види (типи) державних посад. Політичні, адміністративні та патронатні посади, їх особливості та 

співвідношення. Патронатна служба. 

17. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівника. 

18. Довіра як основоположний принцип побудови взаємин між  владою і громадою.  

19. Етична інфраструктура публічної служби.  

20. Етичні засоби боротьби із корупцією в системі публічної служби України.  

21. Етичні кодекси та етична інфраструктура в системі публічної служби України.  

22. Колектив як соціальна група. 

23. Категорії посад державної служби та ранги державних службовців.  

24. Службова кар’єра: зміст та основні процедури.  

25. Оцінювання результатів службової діяльності.  

26. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Ста-жування 

державних службовців. 

27.  Переведення та службове відрядження державних службовців. Зміна істотних умов 

державної служби.  

28. Заохочення державних службовців. 

29.  Відсторонення від виконання посадових обов’язків та проведення службового 

розслідування щодо державних службовців. Підстави припинення державної служби 

30. Комплексна оцінка управлінської праці: суть, принципи застосування.  

31. Конфлікт інтересів як проблема етики публічних службовців. 

32. Корпоративна культура в системі управління персоналом. 

33. Критерії оцінки ефективності управління персоналом. 

34. Методи управління персоналом. 

35. Моделі та методи відбору працівників. 

36. Моральний аспект відносин  між керівником і підлеглими в публічній службі.  

37. Організація проведення атестації персоналу. 

38. Основні етичні цінності та принципи публічної служби. 

39. Основні задачі служби персоналу. 

40. Оцінка ефективності управління персоналом. 

41. Підходи до управління персоналом. 

42. Планування чисельності персоналу. 

43. Поняття, ознаки та принципи служби в органах місцевого самоврядування.  



 

44. Правове та організаційне забезпечення служби в   органах місцевого самоврядування 

45.  Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування.  

46.  Проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

47. Плинність кадрів та визначення економічного збитку, викликаного плинністю персоналу. 

48. Показники оцінювання ефективності управління персоналом. 

49. Поняття та значення сучасної кадрової політики підприємства. 

50. Поняття, об’єкти та цілі оцінки персоналу. 

51. Механізми запобігання корупції у сфері публічної служби. 

52.  Етичні засади публічної служби.  

53. Кодекси етики та правила етичної поведінки.  

54. Конфлікт інтересів у публічній службі, запобігання йому та врегулювання.  

55. Фінансовий контроль як захід запобігання корупції у публічній службі.  

56.  Суб’єкти запобігання корупції у сфері публічної служби, їх види та компетенція. 

57. Професійний розвиток персоналу. Поняття про трудову кар’єру. 

58. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб. 

59. Регулювання соціально-трудових відносин в організації. 

60. Службові викриття в публічній службі. 

61. Стадії розвитку теорії управління персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Семестровий залік не передбачає написання підсумкової контрольної роботи. Остаточною 

оцінкою з дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, що складається з балів 

поточного контролю. Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами 

аудиторної роботи (лекції, семінарські заняття) та відображає поточні навчальні досягнення 

студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Його інструментами є опитування, виступи на семінарських 

заняттях, дискусії, обговорення і поточне експрес-тестування. 

 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студентів 

 

Поточний контроль 

Практичні роботи/семінарські заняття 

100 балів 



 

Підсумкова оцінка за змістовий модуль оцінюється за розрахунком:  

ПО  
О1   О2   ...  Оп   20

 

п 
де О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних практичних роботах/семінарських заняттях та 

результати поточних тематичних тестувань; 

п – кількість практичних робіт/семінарських занять. 
 

9.1 Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 
 

Поточний та модульний 
   

контроль 
Індивідуальна 

  

 

робота 

студента 

(ІНДЗ) 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

 
РАЗОМ – 

100 балів 

 

Семінарські 

заняття 

 

Самостійна 

робота 

студента 

100 балів 
  

 
 

11.2. СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

По закінченні вивчення навчальної дисципліни студент може максимально набрати 100 балів. 

Система нарахування рейтингових балів 

 

№ 
з/п 

Види робіт 
Бали 

рейтингу 

Максимальна к- 

сть балів 

Обов’язкові види робіт 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

Семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за 

семінарське заняття) студент отримує за умови 

відповідності виконаного завдання студентом та його 

усної відповіді (захисту виконаної роботи) за усіма 

п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських 

занять і самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання. 

 

 

 

 

 

 
Від 1 до 5 

балів 

 

 

 

 

 

 
 

100 



 

 Добре («4») – студент достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно вирішив більшість тестових 

завдань. 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє 

навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але 

без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових 

завдань. 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі 

володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 

суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань. 

Незадовільно («1») – студент частково володіє 

навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

  

 

 

2. 

Самостійна робота 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі 

поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час 

поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу контролюється при підсумковому 

семестровому контролі. 

  

 

Додаткові види робіт (заохочувальні бали) 

 

 

 

 

3. 

Доповнення виступу на семінарському занятті: 

«2 бали» отримують студенти, які глибоко володіють 

матеріалом, чітко визначили його зміст; зробили 

глибокий системний аналіз змісту виступу, виявили 

нові ідеї та положення, що не були розглянуті, але 

суттєво впливають на зміст доповіді, навели власні 

аргументи щодо основних положень даної теми. 

«1 бал» отримують студенти, які виклали матеріал з 

обговорюваної теми, що доповнює зміст виступу, 

поглиблює знання з даної теми та висловили власну 

думку. 

  

4. Складання словника основних термінів, що   



 

 визначені програмою курсу (за темами). Програмою 

навчальної дисципліни визначений перелік ключових 

термінів, що розкривають зміст кожної теми. 

Студентам пропонується скласти словник основних 

термінів з конкретної теми на останніх сторінках 

опорного конспекту лекцій. 

«2 бали» нараховуються студентам, які не лише 

склали повний перелік визначених термінів з 

конкретної теми, а й можуть вільно розтлумачити їх 

зміст. 

«1 бал» нараховуються студентам, які склали 

неповний перелік визначених термінів з конкретної 

теми і не можуть їх розтлумачити без конспекту. 

  

 

 

 

5. 

Ведення конспекту першоджерел 

«2 бали» отримують студенти, які опрацювали всю 

необхідну обов’язкову літературу, засвоїли її основні 

теоретичні положення, вміють їх пояснити і 

розтлумачити. 

«1 бал» отримують студенти, котрі опрацювали не  

всю необхідну літературу, не завжди розуміють її 

вихідні теоретичні положення, поверхово їх 

пояснюють. 

  

6. Індивідуальне науково-дослідне завдання 
До 7 

балів 
7 

 робота виконана та   захищена   згідно   вимог та 
методичних рекомендацій, з поясненнями та 

висновками і в повному обсязі 

 

4-7 

 

 робота не захищена або виконана частково, з 
порушенням вимог і методичних рекомендацій  

0-4 
 

7. Підготовка та участь у діловій грі  10 

 глибоке розкриття проблем, відображення власної 
позиції, активна участь 

До 10 
балів 

 

 обґрунтоване розкриття проблеми До 6 

балів 

 

8. 
Доповідь на науковій конференції з тематики 
дисципліни за рівнями: 

 
15 

 міжвузівська 15  

 університетська 10  

9 Наукова стаття з тематики дисципліни 5-15 15 
 у виданнях університету 5  

 в інших наукових виданнях 10  

 у міжнародних виданнях 15  

10 Виконання творчих завдань на тему пропущеного 

лекційного або практичного заняття незалежно від 

причин 

Есе – це самостійна творча робота, де у вільній формі 

висловлюються особисті думки на тему, передбачену 

робочою програмою. Головна мета есе – це самостійне 

викладення студентом на підставі опрацьованого 

матеріалу теми, проблеми, питання. Дайджест – це 

добір  уривків  з  різних  джерел  на  певну тематику. У 

форматі дайджестів можна зробити системний аналіз 

 

 

 

До 5 

балів 

 



 

 будь-якого теоретичного положення, розкрити різні 

точки зору на будь-яку проблему, тему, питання та 

зробити узагальнюючі висновки. 

«5 балів» отримують студенти, які можуть виокремити 

з різних джерел основні положення, структурно 

об’єднати їх, коротко проаналізувати кожне з них та 

зробити ґрунтовні узагальнюючі висновки 

«2 бали» отримують студенти, які в цілому правильно 

виокремили основні положення кожного з джерел, але 

не зробили їх відповідного аналізу та узагальнюючих 

висновків. 

  

11. Аналітичний огляд наукових публікацій в журналах До 5 

балів 

 

12. Мультимедійна версія лекційного заняття До 10 
балів 

 

 

9.2 Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 

 
Академічні успіхи студента виставляються у відомостях успішності та залікових книжках за 

стобальною, національною та шкалою ECTS. Встановлюється таке співвідношення між шкалою 

оцінок ECTS, національною шкалою оцінювання і 100-бальною шкалою. 

 

Рейтинг 

студента 

(балів) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

 

 

Визначення 

Оцінка 

 за 

національн 

ою   

системою 

за системою 

факультету 

 

90 – 100 

 

А 

дмінно (EXCELENT) – 

мінне виконання з незначною 

кількістю помилок 

 

Відмінно 

 

5 

 

81 – 89 

 

В 

же добре (VERI GOOD) – 

ще середніх стандартів, але з деякими 

помилками 

 

Добре 
 

 
4 

 

71 – 80 

 

С 

бре (GOOD) – 

цілому змістовна і правильна робота з 

певною кількістю значних помилок 

 

Добре 

 

61 – 70 

 

D 

довільно (SATISFACTORI) – 

непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 

 

Задовільно 

 
 

3 

51 – 60 Е 
статньо (SUFFICIENT) – виконання 

відповідає мінімальним критеріям 
Задовільно 

 

21 – 50 

 

FX 

задовільно (FAIL) – 

обхідна ще певна додаткова робота 

для успішного складання екзамену 

 

 
езадовільно 

 

 
2 

 

0 – 20 

 

F 

задовільно (FAIL) – 

обхідна серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс 



 

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він повинен 

виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну кількість 

залікових балів з дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

 

Методики активізації процесу навчання 

Тема заняття: Державна служба в системі публічної служби, її види, принципи та 

правове регулювання 

 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 
  

1. Сучасні моделі державної служби: а) “відкрита” (або 

посадова) англосаксонська модель державної служби – 

відносно децентралізована відкрита модель, що реалі-

зується 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.  

2. Основні риси відкритої та закритої моделей 

державної служби. Особливості організації моделі 

державної служби в Україні. 

 

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Поняття державної служби, її види та принципи.  

2. Правові засади державної служби. 

Семінари-дискусії Мозкові 

атаки Кейс-метод 

Презентації 

 
 

Тема заняття: Управління державною службою 

 
 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 
1. Система управління держав-ною службою 

2. Кабінет Міністрів України як орган управління 

державною службою. 

3.  Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері державної служби.  

4. Комісія з питань вищого корпусу державної 

служби. Конкурсна комісія як суб’єкт управління 

державною службою .  

5. Керівник державної служби. Служба управління 

пер-соналом. 

  

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Кадрова політика у сфері державної служби. 

2. Види (типи) державних посад.  

3. Політичні, адміністративні та патронатні поса-ди, їх 

особливості та співвідношення.  

4. Патронатна служба. 

 

Семінари-дискусії Мозкові 

атаки Кейс-метод 
Презентації 

1. Види небезпек: невизначеність, ризик та загроза. 
2. Презентація ІНДЗ. 



 

Тема заняття: Проходження державної служби 

 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 

 

1. Конкурс на зайняття вакантної посади державної 

служби.  

2. Спеціальна перевірка при вступі на державну 

службу.  

3. Призначення на посаду державної служби. 

Випробування.  

4. Присяга державного службовця. 

 

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Заходи для забезпечення надійності кадрів 
. 

Семінари-дискусії Мозкові 

атаки Кейс-метод 

Презентації 

1. Презентація ІНДЗ. 

Тема заняття: Правовий статус державних службовців 

 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 
1. Співвідношення понять “посадова особа” та “службова 
особа”.  
2. Поняття та елементи правового статусу державних 
службов-ців.  
3. Права, обов’язки і гарантії державних службовців. 

4. Обмеження державних службовців. 

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Загальна характеристика юридичної 

відповідальності державних службовців.  

2. Дисциплінарна та матеріальна відповіда-льність 

державних службовців.. 

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки Кейс-метод 

1. Презентація ІНДЗ. 



 

Презентації  

Тема заняття: Запобігання корупції у сфері публічної служби 

 

 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 
1. Механізми запобігання корупції у сфері публічної 

служби. 

2.  Етичні засади публічної служби. Кодекси етики та 

правила етичної поведінки.  

3. Конфлікт інтересів у публічній службі, запобігання 

йому та врегулювання. 

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Фінансовий контроль як захід запобігання корупції у 

публічній службі.  

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

види та компетенція. 

 

Семінари-дискусії Мозкові 

атаки Кейс-метод 

Презентації 

 

1. Презентація ІНДЗ. 

Тема заняття: Служба в органах місцевого самоврядування 

 

 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 
Правове та організаційне забезпечення служби  
органах місцевого самоврядування. Правовий статус посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Проходження служби в органах місцевого 

самоврядування. 

 

Семінари-дискусії Мозкові 

атаки Кейс-метод 

Презентації 

 

1. Презентація ІНДЗ. 



 

РОЗДІЛ 12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

 

Ресурси мережі Інтернет 

Ресурси мережі факультету 

управління фінансами та 

бізнесу 

з навчальної дисципліни 
1 2 
▪ 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 
▪ 13.Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/ 

▪ 14. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-
lit.narod.ru/links.htm 

▪ 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 

▪ Інші 

 

РОЗДІЛ 13. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 
 
 

№ з/п Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, тема, 

зміст змін і доповнень) 

 

Навчальний рік 
Підпис 

завідувача 

кафедри 
    

    

    

    

    

 

http://www.doaj.org/
http://eprints.rclis.org/
http://www.europeana.eu/portal/
http://cogprints.org/
http://www.hindawi.com/journals/
http://www.intechopen.com/journals
http://www.ipl.org/
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