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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни: Метою курсу «Політичні засади державної служби» є 
оволодіння слухачами знань про основні елементи створення, функціонування 
та проходження державної служби в Україні та проблематику її удосконалення 
для підвищення ефективності всієї системи державного управління, а також 
формування навичок самостійного аналізу актуальних питань із даної тематики. 

 
 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
 

1. До початку вивчення даного курсу студенти повинні знати засади 
державної політики у сфері державної служби та основні нормативні і 
програмні документи з цих питань, форми, вимоги та особливості проходження 
державної служби, систему органів та осіб, які формують та реалізують 
державну політику у сфері державної служби, а також особливості цієї сфери 
управлінської діяльності. 

2. Вміти інтерпретувати інформацію щодо феномену державної служби та 
відмінностей між ним та іншими видами публічної діяльності; застосовувати 
основні наукові терміни, категорії та класифікації в аналізі проблем сучасної 
державної служби; виокремлювати та інтерпретувати стадії державної служби, 
категорії та особливості окремих видів посадових осіб та проходження 
службової кар’єри в різних державних органах; застосовувати основні поняття в 
сфері державної служби під час аналізу управлінських явищ та процесів; 
виявляти проблеми та недоліки у сфері проходження державної служби, 
аналізувати кадрові стратегії. 

3. Володіти елементарними навичками збирання та узагальнення 
інформації; експертного ставлення до службових процесів і явищ; 
порівняльного аналізу; використання іншомовних фахових джерел у сфері 
організації та проходження державної служби; розрізняти відмінності між 
державною службою в різних правових системах. 

4. Анотація навчальної дисципліни: курс «Політичні засади державної 
служби» належить до вибіркового переліку дисциплін студентів та викладається 
у ІІІ семестрі ІІ курсу магістратури. 

Перший модуль «Державна служба як навчальна дисципліна та 
особливий вид публічної діяльності» знайомить студентів із особливостями 
сучасного соціально-етичного дискурсу, предметом якого виступає державна 
служба. Особлива увага приділяється аналізу міжнародних стандартів та 
термінології, яка застосовується для обґрунтування національних рішень і 
формування державної політики щодо державної в апеляції до ідей «публічної 
політики», «публічного управління», «соціальної держави» та «справедливого 
розподілу суспільних ресурсів». Звернення до гострих політико-правових 
проблем сучасної політичної практики (правова оцінка політичних інститутів та 
процедур  прийняття  рішень,  легітимація  різних  форм  державної  влади) 
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засвідчує практичну спроможність зазначених концептів. В рамках першого 
змістовного модулю розглядаються теоретичні засади державного управління, 
його сутність і специфіка. Особлива увага приділяється основним принципам та 
функціям державного управління, механізми та методам його здійснення. Крім 
того, в ході занять опрацьовуються ключові поняття та розглядається суть 
державної служби, її місце у системі державного управління; формується 
уявлення про структуру державної служби, сучасні тенденції її розвитку. 

В рамках навчальних занять надається комплекс знань про структурні 
елементи державної служби, характеризуються види державної служби: 
публічна, цивільна, мілітаризована державна служба, державна служба в 
центральних та місцевих органах виконавчої влади, державна служба в органах 
законодавчої влади. Окремо розглядаються особливості проходження державної 
служби в органах місцевого самоврядування. 

Конституційному і нормативно-правому регулювання державної служби 
присвячено  окреме місце.  Насамперед,  в рамках зазначеної  тематики 
вивчаються конституційні положення щодо формування державно-службових 
відносин, а також законодавче забезпечення функціонування державної служби. 

Другий модуль «Основні категорії та інститути державної служби» 
знайомить студентів  зі  специфікою  організаційно-правових  інститутів 

державної служби. Розглядаються поняття про державного службовця, його 
правовий статус, службова кар’єра, посади державного службовця. Окремо 

опрацьовуються питання класифікація посад державних службовців, їх прав та 
обов’язків. Нормативне регламентування посадових обов’язків. 

Окрема увага приділяється вивченню державної кадрової політики, її цілей, 
суб’єктів та об’єктів, а також засоби реалізації. Навчальні заняття фокусуються 
на розгляді проблемних аспектів планування кадрової політики та службової 
кар’єри; системи оцінювання державних службовців та механізмів добору та 
розстановки кадрів в системі державної служби. 

Розглядаються питання про систему підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців. 

Робота з кадрами в центральних та місцевих органах влади та місцевого 
самоврядування. 

Також не менш важливими для опанування знань і навичок про основи 
державної служби є знання про такі правові інститути, як: вступ на державну 
службу, присяга державного службовця, зайняття та заміщення посад в системі 
державної служби, прийняття на державну службу на конкурсній основі та поза 
конкурсом, стажування та просування по службі, випробування при прийнятті 
на державну службу, особливості оплати праці, гарантії та заохочення 
державних службовців, а також стаж державних службовців та їх пенсійне 
забезпечення; особливості призначення на посади керівників центральних та 
місцевих органів виконавчої влади. 

Окрема увага приділяється тематиці запобігання корупції на державній 
службі,  зокрема,  через  вивчення  заборон  та  обмежень,  які  стосуються 
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державних службовців щодо декларування доходів та витрат, конфлікту 
інтересів сумісництва та суміщення, а також роботи близьких осіб. 

 
5. Завдання (навчальні цілі) – розкриття теоретичних основ державної 

служби, проблемних питань інституційного забезпечення управління 
державною службою, аналіз державної політики у зазначеній сфері, системи 
органів, які беруть участь в формуванні і реалізації політики державної служби, 
розгляд інституційних питань державної служби в Україні та перспектив її 
подальшого розвитку і реформування. У свою чергу, навчальна дисципліна 
дозволяє студентам сформувати експертне бачення процесів реформ, 
сформувати для себе цілісну систему політики у сфері державної служби та 
набути практичних навичок використання існуючих у законодавстві 
інструментів забезпечення державної служби, а також самостійно аналізувати як 
міжнародні так і національні стратегії у сфері державної служби і публічного 
управління. 

 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 

компетентностей: 
Загальні: 
ЗК7. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 
Фахові: 
ФК4. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні 

системи, інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у 
різних контекстах їх функціонування. 

ФК6. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для 
інтерпретації та аналізу політики на місцевому, національному, європейському 
та глобальному рівні. 

ФК7. Спроможність ефективно виконувати політико-організаційні, 
експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному та 
міжнародному рівні. 

 
 

6. Результати навчання: 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 
(1. Знати; 2. Вміти; 3. Комунікація; 4. 
Автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання    
1.  Знати: 

1.1. Міжнародні та європейські 
стандарти організхації державної 
служби 

лекція, самостійна 
робота 

дискусії, письмова 
контрольна робота 

5 

1.2. Зміст нормативно-правових актів 
та програмних документів щодо 
організації державної служби в 
Україні 

лекція, семінар, 
самостійна робота 

Дискусії, усна 
доповідь, 

самостійна робота, 
письмова 

10 
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   контрольна робота  

1.3. Основні поняття про державну 
службу в законодавстві України. 
Теоретичні засади, цілі, завдання 
та функції державної служби в 
публічному управлінні. 

лекція, семінар, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
дискусія, тестові 

завдання, письмова 
контрольна робота 

10 

1.4. Програмні документи з питань 
державної політики у сфері 
реформування та розвитку 
державної служби, їх місце в 
системі публічного управління. 
Особливості суб’єктів, об’єктів та 
принципів державної політики у 
сфері державної служби. 

лекція, семінар, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
дискусія, тестові 

завдання, письмова 
контрольна робота, 

конспект 
першоджерел 

10 

1.5. Сутність Стратегії реформування 
державного управління України 
на 2016-2020 роки як базового 
документу формування державної 
політики  у  сфері  розвитку 
державної служби. 

семінар, 
самостійна 
робота 

Дискусії, усна 
доповідь, 

самостійна робота, 
письмова 

контрольна робота 

10 

1.6. Зарубіжний досвід організації 
державної служби і його 
адаптація в Україні. Європейські 
стандарти  державної  служби 
SIGMA. 

лекція, семінар, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
дискусія, тестові 

завдання, письмова 
контрольна робота 

10 

1.7. Інституційний механізм 
державної служби (суб’єкти 
державної служби) 

лекція, семінар, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
дискусія, тестові 

завдання, письмова 
контрольна робота 

10 

1.  Вміти: 
2.1. працювати  з фаховими 

правовими, аналітичними та 
програмними джерелами, 
узагальнювати інформацію у 
відповідності до поставлених 
навчальних задач, демонструвати 
знання літератури з навчального 
курсу 

самостійна робота, 
семінар 

усна доповідь, 
коментування 
першоджерел, 

підсумкова 
контрольна робота 

5 

2.2. систематизувати отримані знання, 
обґрунтовувати висновки, 
розвиваючи власну етичну та 
естетичну компетентність 

самостійна робота, 
семінар 

усна доповідь, 
коментування 
першоджерел, 

підсумкова 
контрольна робота 

5 

2.3. здійснювати експертну 
управлінську оцінку цілей, 
мотивів, норм та результатів дії 
суб’єктів державної служби 

самостійна робота, 
семінар 

усна доповідь, 
дискусія, 

презентація 
самостійної роботи 

5 

2.4. встановлювати причинно- 
наслідкові  зв’язки   між 
формуванням  та практичною 
реалізацією політики у сфері 
державної служби, пояснювати 
чинники формування та розвитку 
державної служби як складової 
політичної культури 

самостійна робота, 
семінар 

усна доповідь, 
дискусія, 

презентація 
самостійної роботи 

5 

2.5. формувати власну позицію щодо 
форм та методів державного 
управління;  вести  полеміку  з 
питань управлінського, 
політичного,  правового, 

самостійна робота, 
семінар 

усна доповідь, 
коментування 
першоджерел, 

підсумкова 
контрольна робота 

5 
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 культурного характеру публічної 
служби 

   

2.6. готувати матеріали для 
повідомлень та презентацій 

самостійна робота, 
семінар 

усна доповідь, 
дискусія, 

презентація 
самостійної роботи 

5 

2.  Комунікація: 
3.1. вільно здійснювати комунікацію 

мовою навчання 
семінар, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
дискусії, 

презентація 
самостійної роботи 

2 

3.2. використовувати у підготовці до 
семінарських занять та написанні 
самостійних робіт іншомовні 
джерела 

семінар, 
самостійна робота 

усні доповіді, 
дискусії, 

презентація 
самостійної роботи 

3 

3.3. презентувати результати 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій 

семінар, 
самостійна робота 

усна доповідь, 
самопідготовка 

2 

3.4. Дискутувати з приводу 
корупційних 
проблем сучасності та з питань 
управлінського і правового 
характеру 
корупційних явищ і процесів, 
оперуючи 
нормативними термінами та 
законодавчими категоріями 

семінар, 
самостійна робота 

усна доповідь, 
самопідготовка 

3 

3.  Автономність та відповідальність: 
4.1. самостійно здійснювати пошук 

фахових естетичних джерел, 
критично їх опрацьовувати, 
володіючи навичками обробки, 
аналізу та узагальнення наукової 
інформації 

 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусії, 

презентація 
самостійної роботи 

3 

4.2. обирати методи і шляхи аналізу 
для продуктивного виконання 
власних робіт 

 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусії, 

презентація 
самостійної роботи 

3 

4.3. відповідально інтерпретувати 
самостійно опрацьовану 
інформацію, прагнути до 
об’єктивності власного аналізу, 
оперуючи достовірними 
науковими даними 

семінар, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусії, 

презентація 
самостійної роботи 

2 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

Результати  навчання 
дисципліни 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

ПРН2.Застосовувати спеціалізовані концептуальні 
знання з політології, що включають сучасні наукові 
здобутки у сфері професійної діяльності або галузі 
знань і є основою для оригінального мислення та 
проведення  досліджень,  критичне  осмислення 
проблем у галузі та на межі галузей знань 

 
 

+ 

  
 

+ 

     
+ 

    
+ 
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ПРН5. Планувати, оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних робіт відповідно до 
встановлених вимог. 

 
 
+ 

 
 
+ 

  
 
+ 

 
 
+ 

      
+ 

    

ПРН6.Критично осмислювати принципи здійснення 
влади та публічної політики, політичних інститутів 
та процесів, світової політики та політики окремих 
країн та регіонів. 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

      
+ 

      
 
+ 

ПРН8. Розробляти і реалізовувати наукові та 
прикладні проєкти у сфері політології та з дотичних 
до неї міждисциплінарних напрямів з урахуванням 
методологічних, економічних, соціальних, правових 
та етичних аспектів. 

    
 

+ 

  
+ 

 
+ 

   
+ 

  
+ 

   

ПРН9. Конструювати дизайн, планувати і 
виконувати наукові дослідження з використанням 
якісних і кількісних методів та спеціалізованого 
інструментарію політичної науки, у тому числі 
формулювати і перевіряти гіпотези, інтерпретувати 
дані, обґрунтовувати висновки 

   
 
 
+ 

  
 

+ 

  
+ 

      
+ 

  
 
+ 

 

7. Структура курсу: дисципліна складається із двох змістовних модулів. 
Заняття проводяться у вигляді лекцій та семінарів з використанням 
інтерактивних методів навчання, ділових он-лайн ігор для навчання типу 
«KAHOOT»  та Інтернет-технологій (Google-анкетування, он-лайн тестування, 
«чат-боти» для спілкування з викладачем). 

Завершується дисципліна заліком. 
Перша частина курсу «Державна служба як навчальна дисципліна та 

особливий вид публічної діяльності» присвячена розгляду теоретичних та 
правових стандартів організації державної служби, моделям їх формування та 
реалізації в державі, а також вивченню міжнародних і національних стандартів 
у цій сфері. 

Друга частина курсу «Основні категорії та інститути державної служби» 
присвячена правовим та організаційним інститутам і моделям, які 
застосовуються для організації державної служби та панування і реаоізації 
службової кар’єри. 

 
8. Схема формування оцінки: 

 
8.1. Форми оцінювання 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема, оцінювання теоретичної 
підготовки – результати навчання (знання 1.1-1.6), що складає 50% від 
загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки - результати навчання 
(вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.4); (автономність та відповідальність 
(4.1-4.3), що складає 50% загальної оцінки. 

 
Оцінювання семестрової роботи: 
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1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: 
Р.Н. 1.1,1.2, 1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 
4.3 – 24-40 балів 

2. Самостійна робота (конспекти першоджерел): Р.Н. 1.4, 2.1, 2.2, 
2.5,– 12-20 балів. 

3. Письмова контрольна робота: РН – 1.1,1.2, 1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, – 
12-20 балів 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр 
складається із балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення 
та участь в дискусіях на семінарах) та за самостійну роботу (конспекти 
першоджерел). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

 
- в максимальному вимірі 80 балів 
- в мінімальному вимірі 48 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати 

завдання на семінар в письмовій формі 
 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 2.1, 2.2, 2.5 – 
12-20 балів. 

 
 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів), яка 

визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу 
впродовж семестру. Залік виставляється за результатами роботи студента 
впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми 
семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи. 

 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова 

кількість 
балів 

ПКР(підсумкова 
контрольна 

робота) / залік 

Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80 20 100 

 
8.2 Організація оцінювання 

 
Cеместрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 
Аудиторна робота: 
усна відповідь, 

До тем згідно до 
графіку 
 

Min – 5 Max – 15 
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доповнення, участь 
в дискусіях 

   

Самостійна робота 
(конспекти 
Першоджерел) 

Конспекти 
першоджерел до 1-го 
та 2-го модулю 
курсу. 

Min – 25 Max – 35 

Самостіна робота 
(написання есе з 
визначених тем) 

 Min – 30 Max – 50 

Підсумкова оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 
відпрацьовуються у письмовій формі. 

 
 

Критерії оцінювання: 
1. Усна відповідь: 
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов′язкову 
та додаткову літературу. 
4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно його викладає, але може 
не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, 
використовує обов′язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності. 
3 бали – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, не 
спирається на необхідну навчальну літературу, має у відповіді суттєві 

неточності. 
2 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, 
недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді. 
2. Доповнення / дискусія: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 

обговорення теми; 
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2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
3. Конспект першоджерел: 
1 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями 
та поясненнями; 
0 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень. 
4. Самостійна робота. 
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 
поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 
використовує обов′язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, 

достовірність, незаангажованість; 
15-11 балів – студент достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно його викладає, але може не вистачати аргументації у поясненнях; в 
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов′язкову 
літературу, демонструє самостійність та достовірність ; допускаються несуттєві 
неточності; 

10-6 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не 
демонструє глибини знань, самостійності у вирішенні запропонованих завдань, 
не спирається на необхідну навчальну літературу; робота містить суттєві 
неточності; 

5-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань; має 
суттєві помилки в роботі, демонструє несамостійність у виконанні завдань. 

 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з 

дисципліни (максимум 100 балів), яка визначається як сума (проста або 
зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік виставляється 
за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином, 
підсумкова оцінка складається із суми семестрової кількості балів та 
підсумкової контрольної роботи. 

 
8.3. Шкала відповідності оцінок: 

 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
Тематичний план 

№ Назва теми 

Модуль І: Державна служба як навчальна дисципліна та 
особливий вид публічної діяльності 

1 Тема 1. Теоретичні засади державного управління 
2 Тема 2. Поняття та суть державної служби 
3 Тема 3. Характеристика структурних елементів державної 

служби 
4 Тема 4. Державна служба як соціальний інститут 
5 Тема 5. Конституційно-правові засади державної служби 

Модуль ІІ: Основні категорії та інститути державної служби 
6 Тема 6. Правовий статус державного службовця 
7 Тема 7. Державна кадрова політика та кадрове 

забезпечення державної служби 
8 Тема 8. Функціональний механізм проходження державної 

служби 
9 Тема 9. Управління державною службою 
10 Тема 10. Службові документи та діловодство 
11 Тема 11. Ефективність державної служби 
12 Тема 12. Запобігання корупції на державній службі 
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№ 
п/п 

 
Тема 

Кількість годин 
лекції семінари С/Р 

Змістовий модуль 1. «Державна служба як навчальна дисципліна та 
особливий вид публічної діяльності» 

 
1 

Тема 1. Теоретичні засади державного управління. Сутність і 
специфіка державного управління. Мета та цілі державного 
управління.  Основні  принципи  та  функції  державного 
управління. Стандарти державного управління. 

 
2 

  
6 

 
2 

Тема 2. Поняття та суть державної служби. Державна служба 
України у системі державного управління. Структура теорії 
державної служби. Сучасні тенденції розвитку державної 
служби. 

 
2 

  
8 

 
3 

Тема 3. Характеристика структурних елементів державної 
служби. Цілі, завдання, функції державної служби. 
Принципи державної служби. Основні категорії і поняття 
державної служби. 

   
12 

 
 
 

4 

Тема 4. Державна служба як соціальний інститут. Суть і 
особливості державної служби як соціального інституту. 
Інституціональний характер державної служби. 
Характеристика видів державної служби: публічна, цивільна, 
мілітаризована державна служба. Державна служба в 
центральних та місцевих органах виконавчої влади. 
Державна служба в органах законодавчої влади. Особливості 
проходження державної служби в органах місцевого 
самоврядування 

  
 
 
 

12 

 
 

5 

Тема 5. Конституційно-правові засади державної служби. 
Державна служба як державно-правовий інститут. 
Конституційні положення щодо формування державно- 
службових    відносин.    Законодавче    забезпечення 
функціонування державної служби. 

   
 

12 

Змістовий модуль 2. «Основні категорії та інститути державної служби» 
 
 

6 

Тема 6. Правовий статус державного службовця. Поняття 
державного службовця. Характеристика державно- 
службових відносин. Поняття кар’єри, посади державного 
службовця. Класифікація посад державних службовців. 
Права  та  обов’язки  державних  службовців.  Система 
регламентування посадових обов’язків. 

  
 

2 

 
 

8 

 
 
 

7 

Тема 7. Державна кадрова політика та кадрове забезпечення 
державної служби. Поняття, цілі, суб’єкти, об’єкти 

державної кадрової політики. Планування кадрової політики 
і службової кар’єри. Механізм добору та розстановки кадрів 
в  системі  державної  служби.  Механізм  оцінки  роботи 
державних службовців. Система підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації державних службовців. 

   
 

12 

 
 

8 

Тема 8. Функціональний механізм проходження державної 
служби. Вступ на державну службу. Присяга державного 
службовця. Поняття та суть просування державного 
службовця по державній службі. Способи заміщення посад в 
системі державної служби. Прийняття на державну службу 

   
 

12 
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 на конкурсній основі. Стажування та просування по службі 
державного службовця. Випробування при прийнятті на 
державну службу. Особливості призначення на посади 
керівників центральних та місцевих органів виконавчої 
влади. Особливості оплати праці, гарантії та заохочення 
державних службовців. Обчислення стажу роботи в органах 
державної служби. 

   

 
9 

Тема 9. Управління державною службою. Суть, завдання, 
принципи управління державною службою. Інституційний 
механізм управління державною службою. 

  12 

 
 

10 

Тема 10. Службові документи та діловодство. Документ і 
документування в органах державної влади. Класифікація 
службових документів. Вимоги до тексту й оформлення 
документів. Приймання, розгляд і реєстрація документів. 
Електронне діловодство. 

  10 

 
 
 

11 

Тема 12. Запобігання корупції на державній службі. Етика 
державного службовця. Поняття про запобігання і протидію 
корупції. Суб’єкти і об’єкти запобігання корупції на 
державній службі. Корупційні та пов’язані з корупцією 
правопорушення. Розкриття інформації про доході і статки 
державних  службовців:  міжнародний  досвід  і  проблеми 
імплементації в Україні. Обмеження державних службовців 
пов’язані з корупцією. 

  10 

 ВСЬОГО 4 2 114 
 

Загальний обсяг 120 год. в тому числі: 
Лекцій – 4 год. 
Семінари – 2 год. 
Самостійна робота - 114 год. 
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— режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep 

58. Протидія корупції / Альтернативний звіт// ЦППР. – [Електронний 
ресурс]. - http://pravo.org.ua/ua/news/combating_corruption/alternative_report/ 

59. проект Закону України «Про засади державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018-2020 роки». – режим 
доступу. - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63942 

60. Стамбульський план дій з боротьби проти корупції. — Заголовок з 
екрану. — Електронний ресурс. — режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966_001-04 
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