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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Публічна служба – навчальна дисципліна, метою якої є засвоєння студентами знань 

про сутність та систему публічної служби, її види та правові засади, вироблення у студентів 

умінь практичного застосування при вирішенні професійних завдань законодавства, що 

регулює відносини у сфері публічної служби (державної служби в органах виконавчої влади 

України, апараті органів законодавчої та судової влади, правоохоронних органах, а також 

служби в органах місцевого самоврядування). 

Сьогодні одним зі стратегічних завдань України у формуванні публічної служби є 

реформування професійної підготовки кадрів публічної служби для формування внутрішніх 

передумов адаптації публічного адміністрування до діяльності в умовах нормативної бази 

Європейського Союзу. А також із метою забезпечення комплексного і системного підходів 

до дослідження адміністративно-правового регулювання професійної підготовки публічних 

службовців потрібно залучати не лише правознавців, а й представників інших наук, 

практиків, громадськість. 

Дисципліна «Результативність та ефективність публічної служби» належить до тих 

дисциплін, які повинні забезпечити професійну економічну освіту фахівців галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» спеціалізації  «Публічне адміністрування та управління бізнесом». 

Навчальна дисципліна «Результативність та ефективність публічної служби» у 

навчальному процесі підготовки фахівців зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» спеціалізації «Публічне адміністрування та управління бізнесом» займає 

провідне місце. 

Програма навчальної дисципліни орієнтована на формування систематизованих знань 

із загальних засад організації та функціонування публічної служби, зокрема, висвітлення її 

специфіки як ключової складової у забезпеченні сервісної функції держави. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні засади функціонального 

управління публічною службою, методи та критерії оцінки ефективності управлінської 

діяльності, актуальні проблеми організації публічної служби в Україні. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Оволодіння теоретичними знаннями з питань організації публічної служби та набуття 

практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та 

процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; формування студентами навичок щодо 

використання конституційних та законодавчих засад публічної служби у професійній 

діяльності публічних службовців; ознайомлення студентів зі статусом публічного 

службовця: посадовими обов’язками та правами, соціальними гарантіями, особливостями 

проходження публічної служби.  

 

Основні завдання 

Завданнями вивчення дисципліни є:  

- набуття студентами компетентності і професіоналізму у сфері публічної служби, 

розвиток практичних навичок та вмінь щодо розв’язання завдань публічної служби; 

- вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду організації і функціонування публічної 

служби;  

- засвоєння положень державної політики у сфері публічної служби, в тому числі 

державної кадрової політики, формування вмінь з розробки та запровадження заходів щодо 

їх реалізації;  

- надання системних знань щодо необхідності та сутності основних напрямів 

розвитку публічної служби як невід’ємної складової демократичної, правової, соціальної 

держави з соціально орієнтованою економікою, громадянського суспільства. 



Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін: «Теорія і 

практика публічного управління», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Теорія 

і практика прийняття управлінських рішень», «Вступ до фаху. Теорія та історія управління», 

«Міжнародна економіка»,  достатніх для сприйняття категоріального апарату щодо здатності 

до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічної служби.  

 

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів мають бути сформовані такі 

компетентності: 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв`язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні 

технології. 

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові компетентності: 

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях.  

СК05. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими 

державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та 

налагоджувати ефективні комунікації з ними. 

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативноправових актів, аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних 

рівнях публічного управління та адміністрування. 

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем 

на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

СК14. Здатність оцінювати конкретну управлінську ситуацію, використовуючи відповідні 

інструменти аналізу: галузевий аналіз, аналіз ринку, PEST-аналіз, матричний аналіз, SWOT-

аналіз тощо із економічним обґрунтуванням та розробкою шляхів покращення ситуацій. 

Програмні результати навчання 

знати: 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи 

вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти 

нормативно-правових актів для їх усунення. 

уміти: 

ПРН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного 

управління та адміністрування. 

ПРН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку 

публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також 

методи командної роботи. 



ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм. 

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного 

управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, 

вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його 

результатів, формулювання обґрунтованих висновків. 

ПРН15. Уміти застосовувати інструментарій для оцінювання тенденцій та можливостей 

концепції розвитку партнерських взаємовідносин держави, громади, освіти та бізнесу. 

 

 
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 навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  4 кредити. 

 

Форма контролю  – залік. 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Загальні положення публічної служби.  

Тема 2. Характеристика основних видів публічної служби.  

Тема 3. Структурні елементи державної служби як виду публічної служби. 

Тема 4. Управління публічною службою.  

Тема 5. Система оцінки публічної служби.  

Тема 6. Поняття публічного службовця як суб’єкта реалізації публічної служби.  

Тема 7. Професіоналізація публічної служби.  

Тема 8. Шляхи модернізації публічної служби в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Загальні положення публічної служби 

Загальні засади публічної служби. Виникнення категорії «публічна служба». Наукові 

умови виникнення дисципліни «Публічна служба». Основні цілі, мета та завдання навчальної 

дисципліни «публічна служба». Поняття та ознаки публічної служби, її місце в системі 

публічного управління. Методологічні аспекти дослідження публічної служби. Соціальна 

роль публічної служби в Україні. Функції демократії у здійсненні публічної служби. Основні 

концепції бюрократії. Бюрократія та публічна служба: взаємозв’язок, протиріччя, проблеми.  

 

Тема 2. Характеристика основних видів публічної служби 
Структурні елементи публічної служби в Україні. Державна служба та служба в 

органах місцевого самоврядування як складові частини публічної служби. Особливості 

організації цивільної служби в Україні. Характеристика та основні відмінності між 

загальною цивільною та спеціалізованою цивільною службою. Мілітаризована державна 

служба як особливий вид публічної служби в Україні. Особливості організації патронатної 

служби в Україні. Дипломатична служба та специфіка її функціонування. Політична служба. 

 

Тема 3. Структурні елементи державної служби як виду публічної служби 
Сучасні тенденції розвитку досліджень державної служби. Класифікація наукових 

джерел з питань функціонування державної служби. Сутність державної служби. Державна 

служба як наука. Державна служба як навчальна дисципліна. Предмет, методи та джерела 

вивчення дисципліни. Основні категорії і поняття державної служби. Залежність соціальної 

природи держави від характеру та суспільно-політичного устрою, типу держави, соціально-

класового складу публічних службовців. 

 

Тема 4. Управління публічною службою 
Поняття управління публічною службою. Завдання та принципи управління публічною 

службою. Правові засади управління публічною службою. Система суб’єктів управління 

публічною службою. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері публічної служби, здійснює функціональне управління 

публічною службою: функції, завдання, зміст повноважень. Функції і повноваження органів 

виконавчої влади з управління публічною службою. 

 

Тема 5. Система оцінки публічної служби 
Правовий статус показників SIGMA, які використовуються для оцінки, розробки та 

координації політики у сфері публічного адміністрування. Показники Європейської Комісії 

для оцінки державного управління і державної служби. Менеджмент на основі компетенцій 

як базовий підхід для роботи з персоналом на посадах публічних службовців у країнах 

Євросоюзу. Інноваційні практики селекції персоналу публічної служби. Інноваційний клімат 

публічної влади. Міжнародні принципи управління публічними службовцями. 

 

Тема 6. Поняття публічного службовця як суб’єкта реалізації публічної служби 
Публічні службовці як соціальна група. Характерні особливості праці публічних 

службовців. Групування публічних службовців. Загальні характеристики публічних 

службовців. Правовий статус публічного службовця. Обмеження, пов’язані з публічною 

службою. Службові права публічних службовців. Обов’язки публічних службовців. 

Особливості стимулювання діяльності публічних службовців. 

 

 

 

 



Тема 7. Професіоналізація публічної служби 
Методологія оцінки потреб у кадровому забезпеченні публічної служби. Принципи, 

форми та функції професіоналізації кадрів публічної служби. Розвиток персоналу як засіб 

забезпечення результативності та ефективності публічної служби. Моніторинг професійного 

розвитку публічних службовців у системі підвищення кваліфікації. Індивідуальна програма 

підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців. Інструменти 

самооцінки. Основні форми підвищення кваліфікації публічних службовців. Особливості 

професійної підготовки публічних службовців. Правове забезпечення електронного навчання 

в системі професійної підготовки публічних службовців із використанням дистанційних 

освітніх технологій. Інформаційно-правові складові інтегрування курсів електронного 

навчання із застосуванням дистанційних інформаційних технологій у навчальний процес 

професійної підготовки публічних службовців.  

 

Тема 8. Шляхи модернізації публічної служби в Україні з урахуванням зарубіжного 

досвіду 
Адміністративна реформа в Україні. Завдання модернізації системи публічної служби. 

Основні шляхи розвитку вітчизняної системи публічної служби. Етапи адаптації 

українського законодавства у сфері публічної служби до acquis communautaire 

Європейського Союзу. Європейські стандарти як шляхи удосконалення діяльності публічних 

службовців. Впровадження європейських стандартів у системі кадрової політики публічної 

служби України. Тімбілдінг в системі публічної служби: аналіз зарубіжного досвіду. 

Співпраця України з програмою SIGMA у сфері удосконалення публічної служби. Шляхи 

адаптації національного законодавства про публічну службу до законодавства 

Європейського Союзу.  
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