
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: - 

2. Назва: Державна служба 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна      6. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мартинюк Г. Ф.., к.п.н., 

доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

оперувати основними поняттями та термінологією, вміти аналізувати процеси становлення та 

реформування державної  служби; визначати пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень 

у сфері державної служби на основі аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку держави та 

вивчення зарубіжного досвіду; аналізувати та вміти вирішувати проблеми, що виникають на 

шляху проведення реформування інституту державної служби, зокрема його складових; 

порівнювати та аналізувати процеси функціонування систем публічної служби в країнах 

Європейського Союзу та України; визначити можливість та необхідність проведення реформувань 

у сфері державної служби, використовуючи досвід європейських країн; розробляти посадові 

інструкції на основі професійно - кваліфікаційних характеристик посад державних службовців; 

розробляти методики та методичні рекомендації щодо впровадження результатів реформ, зокрема 

з урахуванням зарубіжного досвіду. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:   

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
12. Зміст курсу:(перелік тем)  
Поняття та сутність державної служби. Державна служба як наука. Історія виникнення та розвитку 

державної служби. Державна служба в системі соціально-економічних, гуманітарних та 

політичних наук. Державна служба як соціальний інститут. Державна служба як правовий 

інститут. Формування та реалізація державно-службових відносин. Кар’єра та порядок 

проходження державної служби. Державна служба як культурний інститут. Державна служба як 

організаційний інститут: інтелектуальний і управлінський потенціал держави. Поняття та зміст 

ефективності державної служби. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної 

служби. Моделі державної служби зарубіжних країн. Основні риси моделі державної служби 

України. Напрямки розвитку державної служби України. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; 

редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. 

голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. — Т. 1. — 372 с. 

2. Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; 

редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. 

голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2013. — Т. 2. — 348 с. 

3. Лазор О. Д. Державна служба в Україні [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. — К. 

: Дакор, 2009. — 560 с. 

4. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. /         В. Я. 

Малиновський. — К. : Атіка, 2003, — 160 с. 

5. Малиновський В. Я. Державне управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. — К. : 

Атіка, 2009, — 608 с.   

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. лекцій, 30 год. Практичних занять, 118год. самостійної роботи. Разом – 180 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумковий контроль (40 балів): іспит в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): розробка мультимедійних презентацій, робота в групах над 

індивідуальним завданням 

         16. Мова викладання: українська 

 

Завідувач кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                 І.Л. Сазонець             

                               

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. 1. Code: - 
2. Title: Civil service 
3. Type: obligatory; 
4. Level of higher education: I (Bachelor's degree), 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 
6. Semester when discipline is studied 6. 
7. Number of established ECTS credits: 6; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Martyniuk G.F., Ph.D., associate 

professor 
9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

operate basic concepts and terminology, be able to analyze the processes of formation and reform of the 

civil service; to identify priority thematic areas of research in the field of civil service on the basis of 

analysis of the current state and trends of the state development and study of foreign experience; to 

analyze and be able to solve problems arising on the way of reforming the civil service institution, in 

particular its components; to compare and analyze the processes of functioning of public service systems 

in the countries of the European Union and Ukraine; to determine the possibility and necessity of carrying 

out reforms in the field of civil service, using the experience of European countries; to develop job 

descriptions on the basis of professional qualification characteristics of positions of civil servants; 

develop methodologies and methodological recommendations for the implementation of the results of 

reforms, in particular, taking into account foreign experience. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures 
11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
12. Course contents: (list of topics) 
The concept and essence of the civil service. Public service as a science. History of the emergence and 

development of civil service. Civil service in the system of socio-economic, humanitarian and political 

sciences. Civil service as a social institution. Civil service as a legal institution. Formation and realization 

of state-service relations. Career and procedure of civil service. Civil service as a cultural institution. 

Civil service as an organizational institution: the intellectual and managerial potential of the state. The 

concept and content of the effectiveness of the civil service. Personnel policy as a means of improving the 

efficiency of civil service. Models of civil service of foreign countries. Main features of the civil service 

model of Ukraine. Directions of development of the civil service of Ukraine. 

13. Recommended editions: (indicate up to 5 sources) 
1. Public service: textbook: 2 t. / Nats. acad. state exercise under the President of Ukraine; rare : Yu. V. 

Kovbasyuk (head), O. Yu. Obolensky (Deputy Chairman), SM Seryogin (Deputy Chairman) [and others]. 

- K.; Odessa: NAPA, 2012. - T. 1. - 372 pp. 

2. Public service: textbook: 2 t. / Nats. acad. state exercise under the President of Ukraine; rare : Yu. V. 

Kovbasyuk (head), O. Yu. Obolensky (Deputy Chairman), SM Seryogin (Deputy Chairman) [and others]. 

- K.; Odessa: NAPA, 2013. - T. 2. - 348 p. 

3. Lazor OD State Service in Ukraine [Text]: Teach. manual / O. D. Lazor, O. Ya. Lazor. - K.: Dakar, 

2009. - 560 p. 

4. Malinovsky V. Y. Public Service: Theory and Practice [Text]: Teach. manual / V. Ya. Malinovsky. - 

K.: Atika, 2003, - 160 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Malinovsky V.Ya. State Administration [Text]: Teach. manual / V. Ya. Malinovsky. - K.: Atika, 2009, 

- 608 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
32 years lectures, 30 hours. Practical classes, 118 hours. independent work. Together - 180 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementation of business 

and role games, use of multimedia. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination: exam at the end of 6 semesters. 

Current control (60 points): development of multimedia presentations, work in groups on individual tasks 

 16. Language of teaching: Ukrainian 
 
 
 
Head of the Department of Public  

Administration, Documentation and  

Information Activity 

Doctor of Economics, professor                                                                   I. L. Sazonets                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


