
Повна назва: Державна служба 

 

Статус: Вибіркова 

 

Мета:навчити студентів використовувати конституційні, законодавчі та 

нормативно-правові засади державної служби у професійній діяльності державного 

службовця, ознайомити їх із становленням та організацією державної служби, загальними 

засадами діяльності, а також статусом державного службовця. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Державна служба» складається з двох змістових 

модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, 

який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади;  

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з аналізу та прогнозування зовнішньої політикита їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 

Знання та навички:  

Студенти повинні знати 

- основні поняття, цілі, завдання і функції державної служби, пріоритетні напрями 

подальшого її розвитку; 

- сутність принципів і структуру державної служби, її особливості як соціального і 

правового інституту; 

- структуру і зміст організаційного інституту державної служби, в тому числі: 

види державної служби, основні ознаки, принципи класифікації посад в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування; етапи проходження державної служби, 

нормативно-правову базу щодо їх організації та реалізації; 

- засади функціонального управління державною службою; загальні вимоги, 

права, обов’язки, гарантії, заохочення; 

Студенти повинні вміти 

- орієнтуватися в питаннях формування та реалізації державної кадрової політики 

та в світових тенденціях демократичного розвитку державної служби; 

- запроваджувати науково-обґрунтовані підходи щодо вирішення практичних 

завдань, які стоять перед державною службою; 

- забезпечувати підвищення авторитету і зміцнення її позитивного іміджу та 

ефективності; 

- узагальнювати та упроваджувати вітчизняний і зарубіжний досвід з метою 

прискорення процесу реформування державної служби, її наближення до європейських 

стандартів; 

- володіти навичками здійснення професійного добору, атестації та оцінки 

персоналу, формування програм підготовки та підвищення кваліфікації управлінських 

кадрів. 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 120 години / 4 кредити ECTS. 



Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:виконання індивідуальних завдань;усні відповіді на 

семінарських заняттях; контрольна робота; іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль.Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, написанні контрольної 

роботи. Підсумковий контрольз дисципліни «Державна служба» проводиться відповідно 

до навчального плану у вигляді іспиту в 1 триместрі, в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Опитування на сем. заняттях 5 7 35 

Написання реферату 15 1 15 

Контрольна робота 10 1 10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Плеханов Дмитро Олександрович, доктор наук з державного управління, доцент, 

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 11 років. Кількість виданих наукових праць – більше 50. В 2010 

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління. Сфера наукових інтересів – Державна влада 

і місцеве самоврядування, інститут державної служби,проблеми наукового забезпечення 

державного управління агропромисловим виробництвом в Україні. 


