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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТА 

Самостійна робота студентів над вивченням цього курсу є обов’язковою умовою успішного засвоєння 

змісту дисципліни. Регулярна самостійна робота студентів зі спеціальною літературою, з нормативно-

правовими документами, розв’язання задач, а також інші форми самостійної роботи студентів сприяють 

розвитку навичок науково - дослідницької діяльності, формують економічне мислення, тренують вміння 

аналізувати та оцінювати факти, опрацьовувати, викладати та аргументувати власні судження. Самостійна 

робота покликана сприяти розвитку самостійності і відповідальності, а також становленню та 

закріпленню навичок виступу, обґрунтуванню захисту власної точки зору тощо. 

Частина навчальної дисципліни «Публічна служба та управління персоналом» виноситься на самостійне 

вивчення. Мета самостійної роботи активізувати засвоєння, розвиток вмінь і навиків студентами з 

дисципліни для успішного застосування їх у подальшій практиці. 

При вивченні дисципліни «Публічна служба та управління персоналом» самостійна робота здійснюється 

в основному в позаурочний час. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Мета самостійної роботи студентів: набуття додаткових знань, перевірка отриманих знань на 

практиці, вироблення фахових та дослідницьких вмінь та навичок. Навчальний час, відведений для 

самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не 

менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення 

конкретної дисципліни (денної форми навчання). 

Самостійна робота студента оцінюється викладачем під час проведення практичних занять, консультацій, 

поточного та підсумкового контролю. Самостійна робота передбачає обов’язкову систематичну 

підготовку до аудиторних занять: опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу; 

вивчення обов’язкової та додаткової літератури; підготовку до поточного тестування та контрольних 

робіт; виконання домашніх завдань, в тому числі розв’язання практичних задач; систематику вивченого 

матеріалу курсу перед написанням модулів та іспитом. 

Види завдань для самостійної роботи студентів залежать від особливостей курсу або спецкурсу. Це 

можуть бути: реферування наукової літератури; пошук наукової  літератури за певною темою; 

розв’язування задач; написання есе;  розв’язування проблем; виконання певної практичної роботи; 

аналіз ситуаційних вправ; створення ситуаційних вправ; опрацювання певного матеріалу за навчальною 

літературою та створення структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу. Реферування наукової 

літератури полягає у тому, що викладач пропонує студентам наукову літературу (книгу, її розділи, 

декілька книжок, наукові статті тощо) і студенти самостійно їх опрацьовують і представляють короткий 

звіт у вигляді невеликого реферату (2-3 стор.) про свої враження від прочитаного. Реферат варто 

пропонувати робити писаним, а не друкованим на комп’ютері, щоб запобігти запозиченням з системи 

Internet. 

Пошук наукової літератури за певною темою. Викладач готує теми за курсом або його частиною та 

подає їх студентам, які мають в бібліотеці та в системі Internet підібрати адекватну літературу. Варто 

визначити певну кількість позицій або провести змагання, хто знайде більше літературних джерел. 

Перший варіант доцільно використовувати, якщо студенти шукають літературу за індивідуально 

визначеними темами, другий – коли подана одна тема для всіх студентів. 



Есе (реферат). Викладач визначає тему або індивідуальні теми для есе. Теми для есе викладач вибирає 

проблемні, студентам писати своє власне бачення і не послуговуватися навчальною або науковою 

літературою. Відповідно варто пропонувати писати есе від руки, а не друкувати на комп’ютері, щоб 

запобігти запозиченням з системи Internet. Підготовка есе (реферату) по одному з питань програми (на 

вибір студента) є самостійною домашньою письмовою роботою. Критерієм оцінки есе є такі його 

параметри: виразно сформульована проблема; обґрунтування її актуальності; короткий огляд 

літературних джерел та поглядів різних (кількох) авторів на суть проблеми; логічна послідовність та 

аргументованість викладу змісту есе; наявність власної (авторської) позиції; пов`язаність змісту есе із 

сучасними українськими реаліями (практичними чи теоретичними); наявність висновку і посилань на 

джерела. Не зараховуються есе, які є плагіатом, або передруком текстів з підручника чи Інтернету. 

Розв’язування проблем. 

Викладач пропонує студентам проблемну ситуацію. Вони мають сформулювати проблему, перевести її у 

задачу та розв’язати. Організовувати цю роботу можна аналогічно до виконання певної практичної 

роботи. Відповідно до курсу або спецкурсу студенти отримують практичне завдання, виконують його і 

подають короткий письмовий звіт або відповідний результат роботи викладачу. 

Аналіз ситуаційних вправ. Викладач розробляє (підбирає) ситуаційні вправи за певними розділом курсу 

і пропонує студентам їх розв’язати у письмовому вигляді. Залежно від складності та обсягу роботи 

пропонувати аналіз ситуаційного завданням окремо кожному студентові, або групі студентів (2-5 осіб). 

Звітувати про аналіз ситуаційної вправи студенти можуть письмово або (що ефективніше) на практичному 

занятті перед загальною групою студентів. 

Викладач може давати всім студентам однакові ситуаційні вправи і порівнювати, як кожен студент (група) 

їх розв’язала. Кожен студент (група) отримає різні ситуаційні вправи. Обговорення аналізу ситуаційних 

вправ доцільно проводити на практичному занятті перед загальною групою студентів, щоб всі студенти 

брали участь у роботі. Коли всі студенти аналізують одну ситуаційну вправу, доцільно провести дискусію 

за результатами її аналізу. 

Створення ситуаційних вправ. Кожному студенту індивідуально або групі студентів розробити 

ситуаційні вправи з певної теми курсу. Самостійне опрацювання певного матеріалу за навчальною 

літературою та створення структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу. Викладач надає 

студентам навчальний матеріал (певний розділ підручника), пропонує його опрацювати і зміст розділу 

представити у вигляді візуальної схеми, малюнку тощо. Схеми і малюнки, створені студентами слід 

представити та обговорити на практичному занятті або лекції. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

Графік самостійної роботи доводиться до відома студентів на початку поточного семестру. При організації 

самостійної роботи студентів з використанням складного обладнання чи устаткування, складних систем 

доступу до інформації (наприклад, комп’ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування 

тощо) передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку фахівця. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння 

студентом в процесі самостійної роботи, виносять на підсумковий контроль поряд з навчальним 

матеріалом, який студенти опрацьовували при проведенні навчальних занять. Самостійну роботу 

студентів організовує викладач через систему домашніх завдань, виконання яких має оцінювати 

викладач, і ця оцінка має входити до семінарської оцінки студента. 

 

 

№ розділу, 

Теми 

 

Назва розділу, теми 

Кількі 

сть 

годин 

СРС 

 

Форма 

контролю 

 

Термін 

виконання СРС 

Тема 1. Загальні засади 
публічної служби 

     Протягом 

      семестру 

Тема 2. Державна служба в системі публічної 

служби,її види, принципи та правове 

регулювання 

  Протягом 

 семестру 

Тема 3. Управління державною службою  СЗ, 
Протягом 

семестру 

Тема 4. Проходження державної служби  семінарс 

ьке 
заняття, 

залік по 

Протягом 

 

семестру 

Тема 5.   
 

Протягом 

 Правовий статус державних службовців модулю семестру 
  

 
 

Тема 6. Запобігання корупції у сфері публічної 

служби 

 Протягом 

семестру 

Тема 7. Служба в органах місцевого самоврядування   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 
Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначають 

навчальна програма дисципліни, методичні матеріалами, завдання та вказівки викладача. 

Самостійна робота студента забезпечує система навчально-методичних засобів, 

передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та 

методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум, навчально-методичний 

комплекс дисципліни тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні 

передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи 

студенту також пропонується відповідну наукову та фахову монографічну і періодичну 

літературу. Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної 

дисципліни студенти можуть виконувати у бібліотеці вищого навчального закладу, 

навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах. 

Метою самостійної роботи студентів є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та 

набуття навичок з предмету «Управління якістю» для подальшого їх використання на 

практиці. 

При вивченні навчальної дисципліни «Управління якістю» самостійна робота 

здійснюється в основному в позаурочний час при виконанні самостійних завдань, зміст яких 

подається окремо. 

Позааудиторна робота передбачає етапи: 

• теоретичний, який передбачає конспектування відповідного матеріалу, 

самостійне опрацювання текстів лекцій та рекомендованої літератури; 

• підготовка та участь в обговоренні питань на семінарських заняттях згідно 

планів семінарів; 

• підготовка до тестування по винесених на самостійну роботу питаннях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота № 1 

Тема. Загальні засади публічної служби 

 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Визначте поняття державної служби. 

2. Місце публічної служби в системі управління. 

3. Співвідношення понять “публічна служба”, “державна служба”, “муніципальна служба”, 

“цивільна служба”, “мілітаризована служба”. 

Самостійна робота № 2 

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

регулювання 

 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Правові засади державної служби.  

2. 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.  

3. Основні риси відкритої та закритої моделей державної служби. 

4. Розкрити особливості організації моделі державної служби в Україні. 



Самостійна робота № 3 

Тема: Управління державною службою 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Які основні завдання та пригципи управління державною службою? 

2. Охарактеризуйте систему управління державною службою в Україні. 

3. Основні риси кадрової політики у сфері кадрової служби. 

4. Назвіть особливості та співідношення політичних, адміністративних та патронатних 

посад. 

Самостійна робота № 4 

Тема: Проходження державної служби 

 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Проходження державної служби: поняття та стадії. 

2. Охарактеризуйте право на державну службу відповідно до законодавства України. 

3. Назвіть вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу. 

4.  Процедури вступу на державну службу, їх види.  

5. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби. 

6.  Категорії посад державної служби та ранги державних службовців.  

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

8. Оцінювання результатів службової діяльності. 

 

Самостійна робота № 5 

Тема: Правовий статус державних службовців 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Розкрити поняття та види державних службовців. 

2. Співвідношення понять “посадова особа” та “службова особа”.  

3. Обмеження державних службовців.  

4. Загальна характеристика юридичної відповідальності державних службовців.  

5. розкрийте поняття «Дисциплінарна» та «матеріальна» відповідальність державних 

службовців.  

Самостійна робота № 6 

Тема: Запобігання корупції у сфері публічної служби 

 



З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Дайте визначення поняття корупції 

2. Назвіть ключові визначення Закону України Про запобігання корупції 

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

Самостійна робота № 7 

Тема: Служба в органах місцевого самоврядування 

 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Характеристика основних положень ЗУ «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» 

2. Правове та організаційне забезпечення служби органах місцевого самоврядування. 

3. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування. 

Питання для самоконтролю: 

1. Адаптація персоналу, її види та завдання. 

2. Взаємовідносини всередині професійних колективів публічних службовців.  

3. Види управління персоналом. 

4. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівника. 

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

6. Поняття управління державною службою.  

7. Завдання та принципи управління державною службою.  

8. Правові засади управління державною службою.  

9. Система управління державною службою. 

10.  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.  

15. Служба управління персоналом. 

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

адміністративні та патронатні посади, їх особливості та співвідношення. Патронатна 

служба. 

17. Етична інфраструктура публічної служби.  

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

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

20. Колектив як соціальна група. 

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

22. Конфлікт інтересів як проблема етики публічних службовців. 

23. Корпоративна культура в системі управління персоналом. 

24. Критерії оцінки ефективності управління персоналом. 

25. Методи управління персоналом. 

26. Поняття та види державних службовців. 

27.  Посадова особа. Співвідношення понять “посадова особа” та “службова особа”.  

28. Поняття та елементи правового статусу державних службовців.  



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

30. Обмеження державних службовців.  

31. Підпорядкування державного службовця та виконання наказу (розпорядження), 

доручення.  

32. Категорії посад державної служби та ранги державних службовців.  

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

34. Оцінювання результатів службової діяльності.  

35. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.  

36. Стажування державних службовців.  

37. Переведення та службове відрядження державних службовців. 

38.  Зміна істотних умов державної служби. Заохочення державних службовців. 

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

розслідування щодо державних службовців.  

40. Підстави припинення державної служби. 

41. Політична неупередженість державних службовців, її зміст та особливості. 

42. Загальна характеристика юридичної відповідальності державних службовців.  

43. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців. 

44.  Порядок притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.  

45. Адміністративна відповідальність державних службовців. 

46.  Порядок притягнення державних службовців до адміністративної відповідальності. 

47. Моделі та методи відбору працівників. 

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

49. Організація проведення атестації персоналу. 

50. Основні етичні цінності та принципи публічної служби. 

51. Основні задачі служби персоналу. 

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

53.  Правове та організаційне забезпечення служби органах місцевого самоврядування.  

54. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування.  

55. Проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

56. Оцінка ефективності управління персоналом. 

57. Підходи до управління персоналом. 

58. Планування чисельності персоналу. 

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

60. Показники оцінювання ефективності управління персоналом. 

61. Поняття та значення сучасної кадрової політики підприємства. 

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

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

64. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб. 

65. Регулювання соціально-трудових відносин в організації. 

66. Службові викриття в публічній службі. 

67. Стадії розвитку теорії управління персоналом. 

 



РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Результати самостійної роботи оцінюються викладачем згідно з чинною шкалою  

оцінювання. Якщо самостійна робота не буде виконана, то відповідь на семінарському 

занятті буде не повністю відкрита і тому бали відповідатимуть шкалі, яка приведена в 

підрозділі 9.2 Робочої програми навчальної дисципліни. 

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. Самостійна робота студента оцінюється викладачем під час 

проведення практичних занять, консультацій, поточного та підсумкового контролю. 

Самостійна робота передбачає обов’язкову систематичну підготовку до аудиторних 

занять: опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу; вивчення 

обов’язкової та додаткової літератури; підготовку до поточного тестування; виконання 

домашніх завдань, в тому числі розв’язання практичних задач; систематику вивченого 

матеріалу курсу перед написанням модулів та іспитом. 

В залежності від особливостей дисципліни, характеру самостійної роботи 

викладач може встановити такі форми контролю: 

• поточний контроль засвоєння матеріалу на семінарських, практичних, 

лабораторних заняттях на основі відповідей на питання, повідомлень, доповіді, 

дискусій тощо; 

• тестовий чи інший контроль тем (змістових модулів), винесених викладачем на 

самостійне опрацювання студентів; 

• усна доповідь та/або письмовий звіт про розв’язання ситуаційних завдань тощо; 

• індивідуальний чи колективний проект (робота), передбачений навчальною 

програмою з дисципліни, що потребує формування практичних навичок і умінь 

студентів тощо. Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, 

вільний від обов'язкових навчальних занять. Формами контролю за самостійною 

роботою може бути усне опитування на семінарі, колоквіум, перевірка письмових 

робіт (здійснених самостійно дослідних, індивідуальних, творчих завдань, есе, 

рефератів), опитування на іспиті (якщо питання чи теми для самостійної роботи не 

входили до розглянутих на семінарі). 

Критерії оцінювання: 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за семінарське заняття) студент отримує 

за умови відповідності виконаного завдання студентом та його усної відповіді 

(захисту виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує 

оцінку. Контроль систематичного виконання 

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 та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання. Правильно і вчасно захистив СРС по темі. 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 



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. Виконав правильно СРС по темі семінару. 

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. Невчасно подав СРС по темі 

семінару. 

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. СРС виконана не по темі 

семінару. 

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. СРС по темі семінару не виконана 
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▪ 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 
▪ Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/ 

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

 

Укладач:  к.пол.н., доц к-ри публічного адміністрування та управління бізнесом Подвірна 

Н.С.
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