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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Успіх будь-яких державних перетворень насамперед залежить від 

ефективної діяльності управлінського апарату. Становлення України 

як демократичної, правової, соціальної держави з соціально 

орієнтованою ринковою економікою, передбачає формування та 

розвиток висококваліфікованого корпусу державних службовців. 

Формування державної служби України як сучасного державно-

правового інституту належить до пріоритетних напрямів перетворень, 

які відбуваються в рамках адміністративної реформи. 

Дієве і кваліфіковане державне управління не лише дає змогу чітко 

виконувати основні державні функції, а й забезпечувати сталий і 

успішний розвиток будь-якої держави, в тому числі й України. Проте 

без підготовки висококваліфікованих спеціалістів в галузі державного 

управління, досягнути поставлених стратегічних цілей буде не 

можливо. 

Однією з навчальний дисциплін підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 1501 «Державне 

управління»  спеціальності 8.15010002 «Державна служба»  для 

органів державної влади та місцевого самоврядування є «Державна 

служба», метою викладання якої є засвоєння студентами знань із 

загальної теорії державної служби; державної служби як соціального, 

правового, культурного та організаційного інституту та ефективності 

державної служби. 

Предметом вивчення курсу є державна служба в Україні, а саме – 

її теоретико-прикладні засади, практика функціонування і проблеми, 

що виникають у процесі її проходження. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

— вивчення основних складових елементів теорії державної 

служби; 

— дослідження принципів функціонування державної служби; 

— вивчення конституційних і правових засад державної служби; 

— обґрунтування концепції та основних напрямів реформування 

державної служби; 

— аналіз законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо 

державної служби; 

— вивчення міжнародного досвіду організації та функціонування 

державного апарату. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні  
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знати: загальні характеристики системи органів державної влади 

України; правові джерела, систему, принципи, мету, характеристики 

та функції, методи управління державною службою; сутність 

правового поняття «державний службовець», адміністративні посади 

та ранги державних службовців; правовий статус, види юридичної 

відповідальності державного службовця; порядок проведення 

службового розслідування; порядок прийняття, проходження і 

припинення державної служби; сутність та напрями матеріального та 

соціально-побутового, пенсійного забезпечення; етику поведінки 

державного службовця; моделі, види, особливості державної служби 

деяких зарубіжних країн; особливості спеціалізованої державної 

служби в Україні; зміст, мету, напрями удосконалення, стратегію 

розвитку державної служби в контексті адміністративної реформи в 

Україні; 

вміти: логічно мислити, використовуючи форми та методи 

наукового пізнання, організовувати та координувати дослідження з 

питань, які входять до компетенції підрозділу влади з метою 

підготовки відповідних науково обґрунтованих пропозицій, порад і 

рекомендацій; визначати ефективність управлінської діяльності та 

вносити пропозиції щодо її підвищення; підтримувати сприятливий 

соціально-психологічний клімат у трудовому колективі, попереджати і 

розв'язувати трудові конфлікти; розробляти інформаційно-аналітичні 

матеріали, пов'язані з прийняттям та виконанням управлінських 

рішень; організовувати взаємодію з підвідомчими підприємствами та 

організаціями з питань, визначених компетенцією підрозділу; 

здійснювати контрольні операції на одному з напрямів роботи 

підрозділу; складати акти перевірки дотримання законодавства, що 

стосується одного з напрямів роботи в підрозділі; розподіляти 

обов'язки між підлеглими працівниками підрозділу, визначати ступінь 

їх відповідальності, здійснювати делегування повноважень; 

здійснювати комунікативні функції між працівниками підрозділу та 

іншими підрозділами відповідного органу; розробляти поради та 

рекомендації стосовно впровадження вітчизняного та іноземного 

досвіду та інноваційної діяльності з напряму діяльності відповідного 

підрозділу; здійснювати оцінку показників виробничої та соціальної 

ефективності діяльності підрозділу. 

 

Тематичний план та розподіл робочого часу для магістрів заочної, 

дистанційної форм навчання наведено у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Тематичний план та розподіл робочого часу для магістрів  

заочної, дистанційної форм навчання 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи регіональної економіки. 

Тема 1. Поняття та сутність державної служби. Державна 

служба як наука; державна служба як дисципліна. Основні 

структурні елементи дисципліни „Державна служба": предмет, 

методи, категорії, принципи, функції. 

11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 2. Державна служба в системі соціально-економічних, 

гуманітарних та політичних наук. 
11 0,5 0,5 - - 10 

Разом за змістовим модулем 1 22 1 1 - - 20 

Змістовий модуль 2. Державна служба як соціальний, правовий, культурний та 

організаційний інститути. 

Тема 3. Державна служба як соціальний інститут: обов'язкове 

державне особисте страхування; додаткові оплачувані 

відпустки; щорічні відпустки; надання службових жилих 

приміщень. 

13 0,5 0,5 - - 12 

Тема 4. Державна служба як правовий інститут: законодавча і 

нормативно-правова база щодо державної служби в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

14,5 1 0,5 - - 13 

Тема 5. Правовий статус державного службовця: правове 

регулювання статусу державного службовця; обов’язки та 

відповідальність державних службовців. 

11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 6. Державна служба як культурний інститут: суспільна 

довіра; деонтологічні засади діяльності державних службовців. 
11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 7. Державна служба як організаційний інститут: 

інтелектуальний і управлінський потенціал держави; структура 

апаратів та штатні розписи органів виконавчої влади; посади і 

ранги; обчислення стажу; відставка, продовження терміну. 

12 1,5 0,5 - - 10 

Разом за змістовим модулем 2 61,5 4 2,5 - - 55 

Змістовий модуль 3. Ефективність державної служби. 

Тема 8. Поняття та зміст ефективності державної служби: 

державні послуги, які надаються органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування фізичним і юридичним 

особам, та порядок їх надання; стандарти якості роботи 

державних службовців; оцінка виконання державними 

службовцями покладених на них завдань і обов'язків. 

13,5 1,0 0,5 - - 12 

Тема 9. Державна служба як економічний інститут: оплата 

праці; декларування доходів; виплата надбавки за вислугу 

років; стимулювання праці. 

11 0,5 0,5 - - 10 
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Продовження таблиці 1 

 

Тема 10. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності 

державної служби: правові гарантії, атестація; матеріальна та 

моральна захищеність державних службовців, підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації. 

12 0,5 0,5 - - 11 

Тема 11. Моделі державної служби зарубіжних країн. 11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 12. Основні риси моделі державної служби України. 

Напрямки розвитку державної служби України. 
13 0,5 0,5 - - 12 

Разом за змістовим модулем 3 60,5 3 2,5 - - 55 

Усього годин 144 8 6 - - 130 

Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - 

Усього годин - - - - - - 

 
 

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Виконання контрольної роботи є обов’язковою частиною 

навчального процесу студентів заочної (дистанційної) форми 

навчання.  

Контрольна робота виконується після самостійного вивчення 

студентом дисципліни відповідно до навчального плану та робочої 

програми. Написання контрольної роботи має сприяти кращому 

засвоєнню курсу студентами заочної (дистанційної) форми навчання. 

У ході виконання запропонованих завдань передбачається самостійна 

робота студентів стосовно підбору необхідної інформації з 

різноманітних джерел, а також вивчення та узагальнення матеріалів, 

що підлягали вивченню та дослідженню. 

Головною складовою контрольної роботи є збір та обробка 

інформації. Серед періодичних видань, в яких містяться окремі статті, 

присвячені проблемам державної служби, слід виділити наступні: 

«Вісник державної служби України»,  «Вісник Національної академії 

державного управління при Президентові України», «Державне 

управління: теорія і практика», «Державне управління: удосконалення 

та розвиток», «Економіка та держава», «Інвестиції: практика та 

досвід», «Право України»,  «Голос України», «Урядовий кур’єр» та ін.  
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Важливою складовою контрольної роботи є статистична 

інформація. Основними її джерелами є щорічні статистичні довідники 

господарства України, зокрема «Україна у цифрах». Студенти можуть 

використовувати для повного розкриття питань контрольної роботи 

матеріали Інтернету та інших електронних інформаційних джерел. 

Однак посилання на ці джерела мають бути наведені за текстом та в 

списку літературних джерел. Адреси сайтів, які рекомендуються до 

використання, наведені в додатку В. 

Викладення змісту питань має бути логічним і послідовним. 

Необхідно починати розкривати питання розділів із основних 

теоретичних визначень з послідовним їх поясненням і підтвердженням 

на практиці. 

Студент виконує один із тридцяти запропонованих варіантів 

контрольних робіт (див. п. 5. Методичних вказівок «Завдання до 

виконання контрольної роботи». 

У методичних вказівках міститься приблизний план контрольної 

роботи, який може бути взятий за основу, а в процесі роботи над 

темою, уточнений і доповнений. Таким чином, користуючись цими 

методичними вказівками, студент має право проявити творчість і 

самостійність у процесі підготовки власної теми. 

У контрольній роботі слід передбачити вступ, висновок та навести 

список використаної літератури. 

Термін виконання контрольної роботи визначається навчальним 

планом. 

 

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота повинна мати титульний аркуш (форма 

титульного аркуша наведена в додатку А), зміст (перелік питань теми), 

вступ, основну частину, висновки та список використаної літератури. 

Контрольна робота оформляється відповідно до загальних вимог 

діючих стандартів. Виконувати роботу рекомендується на аркушах 

паперу формату А4 або в окремому зошиті з полями для зауважень 

викладача. 

У кінці роботи необхідно навести список використаних джерел, на 

який мають бути посилання у тексті. Список літератури повинен бути 

оформлений відповідно до вимог бібліографічного опису (додаток Б). 
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Загальний обсяг контрольної роботи рекомендується 

дотримуватися в межах 15-20 сторінок друкованого або рукописного 

тексту.  

Роботу слід виконувати шрифтом – Тіmes New Roman, розмір 

шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, береги: зліва – 3 см, зверху 

та знизу – 2 см, справа – 1,5 см. Нумерацію сторінок слід проставляти 

у верхньому правому куті, починаючи з третьої сторінки (з 

урахуванням титульного аркуша, змісту роботи, на яких номери 

сторінок не ставляться).  

Таблиці, діаграми та схеми мають бути пронумерованими за 

текстом, при необхідності їх можна винести в окремі додатки. 

Контрольна робота повинна бути зброшурована і подана на 

кафедру не пізніше ніж за 14 днів до початку сесії.  

Незараховану контрольну роботу студент повинен переробити 

відповідно до зауважень викладача і повторно здати на кафедру для 

перевірки. Зарахована контрольна робота – необхідна умова для 

допуску до складання екзамену з дисципліни. 

Посилання на використані джерела в контрольній роботі необхідно 

оформляти за «Гарвардською системою» у квадратних дужках. 

Посилання в тексті роботи на джерела необхідно зазначати 

порядковим номером за “Списком використаних джерел”, виділеним 

разом із вказаними сторінками (або іншою формою визначення даного 

факту у джерелі), наприклад [17, с. 43] або [35, арк. 7]. Що стосується 

списку використаних джерел, що знаходиться в кінці роботи, то в 

кожному джерелі необхідно вказати загальну кількість сторінок.  

Посилання на використане джерело у роботі може бути прямим або 

непрямим. При прямому посиланні подають частину авторського 

тексту в оригіналі з посиланням на автора, виділяючи текст лапками. 

При непрямому посиланні подають у роботі частину авторського 

тексту у власній інтерпретації, але теж з посиланням на джерело. При 

проведенні аналізу та систематизації джерельної бази дослідження 

можливе посилання на декілька джерел, які відділяються одне від 

одного крапкою з комою, наприклад [12, с. 37; 32, с. 18; 45] або [7; 11, 

с. 35; 28, с. 149-151] або [12; 14; 21; 27].  

Якщо ж у тексті контрольної роботи робиться посилання на 

електронне джерело інформації, то в тексті роботи воно може мати 

наступний вигляд: [23]. А в списку використаних джерел необхідно 

правильно оформити джерело з посиланням на електронний ресурс, 

наприклад:  
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Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних 

трансфертів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів 

України № 1132 вiд 15.12.2010 р. — Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1132-2010-%EF.  

За новим стандартом, на початку вказується номер документа, а 

потім дата його прийняття (затвердження, реєстрації). Дефіс між 

частинами словосполучень практично завжди використовується 

подовжений, тобто « — ». Електронна адреса документа повинна 

вказуватись тільки повною (а не короткою, з вказівкою тільки 

електронної адреси Web-сайту), в кінці якої ставиться крапка. Повна 

електронна адреса електронного документу (гіперпосилання) повинна 

залишитись не підкресленою. 

Рівносильним відображенням вищевказаної Постанови КМУ є 

наступне друковане джерело:  

Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних 

трансфертів : Постанова Кабінету Міністрів України № 1132 вiд 

15.12.2010 р.  // Офіційний вісник України [Текст]. — 2010. — № 96. 

— Cт. 3399.  

Всі джерела контрольної роботи (нормативно-правові акти, 

навчальні посібники, підручники, статті фахових видань, монографії, 

автореферати дисертацій, статті періодичних та наукових видань, 

статті офіційних видань, матеріали науково-практичних конференцій, 

електронні джерела та ін.) повинні бути оформлені відповідно до 

нового стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

 

Варіанти контрольних робіт вибираються слухачем 

магістратури на основі нижченаведеної таблиці 2 відповідно до 

комбінації першої літери прізвища та першої літери імені слухача (на 

перетині граф «перша буква прізвища» та «перша буква імені»). 

Наприклад, слухач Іваненко Петро повинен виконувати варіант 11, а 

слухачка Василенко Христина – варіант 2 і т.п. 
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Таблиця 2 

Таблиця варіантів контрольної роботи 
Перша 

буква 

імені 
слуха-

ча 

 

Перша буква прізвища слухача 

А, 

Б 

В, 

Г 

Д, 

Е, 

Є 

Ж, 

З 

І, 
Ї, 
Й 

К Л 
М, 

Н 

О, 

П 

Р, 

С 

Т, 

У 

Ф, 

Х, 

Ц 

Ч, 

Ш, 

Щ 

Ю, 

Я 

А, Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 22 

В, Г 23 14 15 16 17 18 19 30 21 22 1 2 3 4 

Д, Е, Є 25 26 27 28 19 20 4 22 1 2 3 4 5 16 

Ж, З 27 18 29 10 11 12 15 29 16 14 5 26 27 8 

І, Й 19 20 21 27 21 22 13 14 15 6 7 8 19 20 

К 21 12 23 28 29 24 25 26 27 8 9 10 4 25 

Л 26 30 28 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Н 15 16 17 18 19 11 1 2 7 2 3 24 25 6 

О, П 17 8 9 10 11 12 21 22 23 4 25 26 17 8 

Р, С 29 10 11 12 21 22 23 4 5 6 7 8 9 30 

Т, У 11 12 29 22 23 14 15 26 7 8 9 10 11 12 

Ф, Х, 

Ч 
21 2 23 14 15 16 17 18 9 10 1 12 21 2 

Ю, Я 13 4 25 16 17 8 19 10 1 12 21 2 3 24 

 
 

4. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

 
Варіант 1 

1. Поняття та сутність державної служби. 

2. Державна служба як організаційний інститут: посади і ранги 

державних службовців. 

3. Моделі державної служби зарубіжних країн.  

 

Варіант 2 

1. Державна служба як наука. 

2. Державна служба як організаційний інститут: обчислення стажу; 

відставка, продовження терміну перебування на державній службі. 

3. Види державної служби зарубіжних країн.  
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Варіант 3 

1. Державна служба як дисципліна. Об’єкт і предмет, мета та основні 

завдання навчальної дисципліни «Державна служба». 

2. Державні послуги, які надаються органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування фізичним і юридичним 

особам.  

3. Основні напрями реформування зарубіжної державної служби.  
 

Варіант 4 

1. Методи та принципи теорії державної служби. 

2. Поняття і зміст ефективності державної служби.  

3. Основні риси моделі державної служби України.   

 
Варіант 5 

1. Функції державної служби. 

2. Державна служба як економічний інститут: оплата праці 

державних службовців; виплата надбавки за вислугу років.  

3. Основні напрями розвитку державної служби України.  

 
Варіант 6 

1. Служба в Україні. Види державної служби.  

2. Пенсійне забезпечення державних службовців.  

3. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної 

служби: система професійного навчання  державних службовців.  

 
Варіант 7 

1. Державна служба в системі соціально-економічних, гуманітарних 

та політичних наук. 

2. Сутність і напрями матеріального та соціально-побутового 

забезпечення державних службовців.  

3. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної 

служби: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

державних службовців.  

 
Варіант 8 

1. Державна служба як соціальний інститут: обов’язкове державне 

особисте страхування; додаткові оплачувані відпустки; щорічні 

відпустки; надання службових жилих приміщень. 

2. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної 

служби: атестація державних службовців. 
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3. Правовий статус державного службовця: правове регулювання 

статусу державного службовця; обов’язки та відповідальність 

державних службовців.  
Варіант 9 

1. Державна служба як правовий інститут: законодавча і нормативно-

правова база щодо державної служби в органах виконавчої влади 

та місцевого самоврядування.  

2. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної 

служби: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

державних службовців.  

3. Функція надання державних послуг. 

 
Варіант 10 

1. Правовий статус державного службовця: правове регулювання 

статусу державного службовця; обов’язки та відповідальність 

державних службовців. 

2. Державна служба як економічний інститут: декларування доходів 

державних службовців.  

3. Основні напрями розвитку державної служби України.  

 
Варіант 11 

1. Державна служба як культурний інститут: соціальна довіра; 

деонтологічні засади діяльності державних службовців.  

2. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної 

служби: система професійного навчання  державних службовців. 

3. Функції державної служби. 

 
Варіант 12 

1. Моделі державної служби зарубіжних країн. 

2. Основні напрями розвитку державної служби України.  

3. Державна служба як організаційний інститут: інтелектуальний і 

управлінський потенціал держави; структура апаратів та штатні 

розписи органів виконавчої влади. 
 

Варіант 13 

1. Види державної служби зарубіжних країн.  

2. Основні риси моделі державної служби України. 

3. Поняття і зміст ефективності державної служби.  
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Варіант 14 

1. Служба в Україні. Види державної служби.  

2. Державна служба як економічний інститут: оплата праці 

державних службовців; виплата надбавки за вислугу років.  

3. Державні послуги, які надаються органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування фізичним і юридичним 

особам.  
Варіант 15 

1. Державна служба як організаційний інститут: посади і ранги 

державних службовців. 

2. Сутність і напрями матеріального та соціально-побутового 

забезпечення державних службовців.  

3. Державна служба як наука. 

 
Варіант 16 

1. Методи та принципи теорії державної служби. 

2. Сутність і напрями матеріального та соціально-побутового 

забезпечення державних службовців.  

3. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної 

служби: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

державних службовців.  

 
Варіант 17 

1. Правовий статус державного службовця: правове регулювання 

статусу державного службовця; обов’язки та відповідальність 

державних службовців.  

2. Державна служба як організаційний інститут: обчислення стажу; 

відставка, продовження терміну перебування на державній службі. 

3. Державні послуги, які надаються органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування фізичним і юридичним 

особам.  
Варіант 18 

1. Поняття та сутність державної служби. 

2. Основні напрями розвитку державної служби України.  

3. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної 

служби: атестація державних службовців.  

 
Варіант 19 

1. Державна служба як дисципліна. Об’єкт і предмет, мета та основні 

завдання навчальної дисципліни «Державна служба». 
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2. Державна служба як економічний інститут: оплата праці 

державних службовців; виплата надбавки за вислугу років.  

3. Пенсійне забезпечення державних службовців.  

 
Варіант 20 

1. Методи та принципи теорії державної служби. 

2. Державна служба як правовий інститут: законодавча і нормативно-

правова база щодо державної служби в органах виконавчої влади 

та місцевого самоврядування. 

3. Моделі державної служби зарубіжних країн.  
 

Варіант 21 

1. Державна служба в системі соціально-економічних, гуманітарних 

та політичних наук. 

2. Основні риси моделі державної служби України.   

3. Функція надання державних послуг. 
 

Варіант 22 

1. Функції державної служби. 

2. Поняття і зміст ефективності державної служби.  

3. Основні напрями розвитку державної служби України.  

 
Варіант 23 

1. Служба в Україні. Види державної служби.  

2. Державна служба як культурний інститут: соціальна довіра; 

деонтологічні засади діяльності державних службовців.  

3. Державні послуги, які надаються органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування фізичним і юридичним 

особам.  

 
Варіант 24 

1. Державна служба як правовий інститут: законодавча і нормативно-

правова база щодо державної служби в органах виконавчої влади 

та місцевого самоврядування. 

2. Сутність і напрями матеріального та соціально-побутового 

забезпечення державних службовців.  

3. Основні риси моделі державної служби України.   
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Варіант 25 

1. Державна служба як соціальний інститут: обов’язкове державне 

особисте страхування; додаткові оплачувані відпустки; щорічні 

відпустки; надання службових жилих приміщень. 

2. Пенсійне забезпечення державних службовців.  

3. Моделі державної служби зарубіжних країн.  

 
Варіант 26 

1. Поняття та сутність державної служби. 

2. Державна служба як економічний інститут: декларування доходів 

державних службовців.  

3. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної 

служби: система професійного навчання  державних службовців.  

 
Варіант 27 

1. Методи та принципи теорії державної служби. 

2. Державні послуги, які надаються органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування фізичним і юридичним 

особам.  

3. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної 

служби: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

державних службовців.  
 

Варіант 28 

1. Державна служба як дисципліна. Об’єкт і предмет, мета та основні 

завдання навчальної дисципліни «Державна служба». 

2. Державна служба як організаційний інститут: посади і ранги 

державних службовців. 

3. Державна служба як економічний інститут: декларування доходів 

державних службовців.  

 
Варіант 29 

1. Служба в Україні. Види державної служби.  

2. Державна служба як організаційний інститут: інтелектуальний і 

управлінський потенціал держави; структура апаратів та штатні 

розписи органів виконавчої влади. 

3. Функція надання державних послуг. 

 
Варіант 30 

1. Державна служба як наука. 
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2. Державні послуги, які надаються органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування фізичним і юридичним 

особам.  

3. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної 

служби: система професійного навчання  державних службовців.  

 

5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  

ДО ІСПИТУ 

 

1. Поняття та сутність державної служби. 

2. Державна служба як наука. 

3. Державна служба як дисципліна. Об’єкт і предмет, мета та 

основні завдання навчальної дисципліни «Державна служба». 

4. Методи та принципи теорії державної служби. 

5. Функції державної служби. 

6. Служба в Україні. Види державної служби.  

7. Джерела курсу «Державна служба». 

8. Державна служба в системі соціально-економічних, 

гуманітарних та політичних наук. 

9. Державна служба як соціальний інститут: обов’язкове 

державне особисте страхування; додаткові оплачувані 

відпустки; щорічні відпустки; надання службових жилих 

приміщень. 

10. Державна служба як правовий інститут: законодавча і 

нормативно-правова база щодо державної служби в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

11. Правовий статус державного службовця: правове регулювання 

статусу державного службовця; обов’язки та відповідальність 

державних службовців.  

12. Державна служба як культурний інститут: соціальна довіра; 

деонтологічні засади діяльності державних службовців.  

13. Державна служба як організаційний інститут: інтелектуальний 

і управлінський потенціал держави; структура апаратів та 

штатні розписи органів виконавчої влади. 

14. Державна служба як організаційний інститут: посади і ранги 

державних службовців. 

15. Державна служба як організаційний інститут: обчислення 

стажу; відставка, продовження терміну перебування на 

державній службі. 
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16. Поняття і зміст ефективності державної служби.  

17. Функція надання державних послуг. 

18. Державні послуги, які надаються органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування фізичним і юридичним 

особам.  

19. Державна служба як економічний інститут: оплата праці 

державних службовців; виплата надбавки за вислугу років.  

20. Державна служба як економічний інститут: декларування 

доходів державних службовців.  

21. Сутність і напрями матеріального та соціально-побутового 

забезпечення державних службовців.  

22. Пенсійне забезпечення державних службовців.  

23. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної 

служби: атестація державних службовців.  

24. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної 

служби: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

державних службовців.  

25. Кадрова політика як засіб підвищення ефективності державної 

служби: система професійного навчання  державних 

службовців.  

26. Моделі державної служби зарубіжних країн.  

27. Види державної служби зарубіжних країн.  

28. Основні напрями реформування зарубіжної державної служби.  

29. Основні риси моделі державної служби України.   

30. Основні напрями розвитку державної служби України.  

 

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Базова  

1. Ківалов С. В. Державна служба в Україні : підруч. [Текст] /         

С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. — Одеса : Юридична література, 2003. 

—   368 с. 

2. Лазор О. Д. Державна служба в Україні [Текст] : навч. посіб. /   

О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. — К. : Дакор, 2009. — 560 с. 

3. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика   

[Текст] : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. — К. : Атіка, 2003. 

— 160 с. 

4. Малиновський В. Я. Державне управління [Текст] : навч. посіб. / 

В. Я. Малиновський. — К. : Атіка, 2009, — 608 с.   
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5. Оболенсъкий О. Ю. Державна служба [Текст] : підручник /        

О. Ю. Оболенский.  —   К. : КНЕУ, 2006. — 472 с. 

6. Черноног Є. С. Державна служба: історія, теорія і практика [Текст] : 

навч. посіб. / Є. С. Черноног. — К. : Знання, 2008. — 458 с. 

 

Допоміжна 

7. Декларація про державний суверенітет України № 55-XII від 

16.07.1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР [Текст]. —   

1990. — № 31. —      Ст. 429. 

8. Конституція України : Закон України № 254к-96-ВР від 

28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 

1996. — № 30. —         Ст. 141. 

9. Про державну службу : Закон України № 4050-VI від 17.11.2011 

// Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2012. —            

№ 26. — Ст.273. 

10. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України № 

3206-VI від   07.04.2011 р.  Відомості Верховної Ради України 

[Текст]. — 2011 р. — № 40. — Ст. 404.  

11. Про Кабінет Міністрів України : Закон України № 2591-VI від 

07.10.2010 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 

2011. — № 9. — Ст. 58 (з наступними змінами та доповненнями). 

12. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні 

до стандартів Європейського Союзу : Указ Президента України 

№ 278/2004 від 05.03.2004 р. // Офіційний вісник України   

[Текст]. — 2004. — № 10. — Ст. 578. 

13. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-

ВР від 21.05.1997 р. // Офіційний вісник України [Текст]. —  

1997. — № 25. — Ст. 20 (з наступними змінами та 

доповненнями). 

14. Про місцеві державні адміністрації: Закон України № 586-XIV 

від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 

1999. — № 20. — Ст. 190 (з наступними змінами та 

доповненнями). 

15. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України 

№ 2493-III від 07.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України    

[Текст]. — 2001. — № 33. — Ст. 175 (з наступними змінами та 

доповненнями). 

16. Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки : 

Указ Президента України № 45/2012 від 01.02.2012 р. // 
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Офіційний вісник України [Текст]. — 2012. — № 10. — Ст. 365.  

17. Авер'янов В. Б. Засадниче значення принципу верховенства права 

у сфері виконавчої влади // Вісник державної служби України 

[Текст]. —  2006. —  № 2. — С. 33—38. 

18. Адміністративне право України [Текст] : підруч. / за ред.           

Ю. П. Битяка. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.  

19. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія :         

Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. — К. : НАДУ, 2011. 

20. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія :         

Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. — Т. 6 : Державна служба / наук.-

ред. колегія : С. М. Серьогін (співголова), В. М. Сороко 

(співголова) та ін. — Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2011. — 

524 с. 

21. Лазор О. Публічна служба в Україні: Нормативно – правове 

регулювання [Текст] : навч. посібник / О.Д.Лазор, О.Я Лазор. —  К. : 

Дакор, КНТ,      2006. —  528 с. 

22. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного 

управління [Текст] / В. Я. Малиновський. — 2-е вид., доп. і   

переробл. — К. : Центр сприяння інституційному розвитку держ. 

служби, 2005. — 254 с.  

23. Погорілко В. Ф. Конституційне право України [Текст] : підручник / 

В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко / за заг. ред. проф.                 

В. Л. Федоренка. — 3-вид., перероб. і доопрац. — К. : КНТ, Вид-

во Ліра-К, 2011. — 532 с. 

 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ 

Розподіл балів за формами контролю представлено у табл. 3.  
 

Таблиця 3 
Розподіл балів за формами контролю 

Поточне тестування та самостійна робота  

К. р. 

 

 

П. к. 

 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

2 2 2 5 4 4 5 5 4 4 4 4 15 40 100 

Примітка: Т1, Т2 … Т12 – теми змістових модулів, К. р. – 

контрольна робота, П. к. – підсумковий контроль (іспит). 
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Шкала оцінювання за ЕСТS представлена у табл. 4. 
 

Таблиця 4 
Шкала оцінювання за ЕСТS  

Кількість балів 
набраних 
студентів        

Оцінка за національною 
шкалою 

Рівень знань 

90-100 балів відмінно 
Високий  
(творчий) 

82-89 балів добре Достатній 
(конструктивно-
варіативний) 

74-81 балів добре 

64-73 балів Задовільно Середній 
(репродуктивний) 60-63 балів задовільно 

35-59 балів 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

Низький 
(рецептивно-
продуктивний) 

1-34 балів 
незадовільно з 

обов'язковим повторним 
вивченням курсу 
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8. ДОДАТКИ 

Додаток А 

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України 

Національний університет водного господарства  

та природокористування 

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування 
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Додаток Б 

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ  

У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ 

(відповідно до Державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) 
Характерис-
тика джерела 

Приклад оформлення 

Книги:  
Один автор 

Оболенсъкий О. Ю. Державна служба [Текст] : підручник / О. 
Ю. Оболенский.  —   К. : КНЕУ, 2006. — 472 с. 

Два автори Лазор О. Д. Державна служба в Україні [Текст] : навч. посіб. / О. 

Д. Лазор, О. Я. Лазор. — К. : Дакор, 2009. — 560 с. 

 

Погорілко В. Ф. Конституційне право України [Текст] : 

підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко / за заг. ред. проф. В. 

Л. Федоренка. — 3-вид., перероб. і доопрац. — К. : КНТ, Вид-во 

Ліра-К, 2011. — 532 с. 

Матеріали 

конференцій, 

з’їздів 

Амосов О. Ю. Перетворення механізмів державного 

регулювання економічного розвитку / О. Ю. Амосов // Державне 

управління та місцеве самоврядування [Текст] : зб. наук. пр. : у 2 ч. 

Вип. 2 / за заг. ред. Г. І. Мостового, Г. С. Одінцової. – Х. : ХарРІДУ 

УАДУ, 2001. — С. 10—16. 

Статті в 

періодичних 

виданнях 

Бугерко А. Проблеми фахової підготовки та підвищення 

кваліфікації працівників місцевих державних адміністрацій   / А. 

Бугерко //  Вісник УАДУ [Текст]. —  2001. —  №2. — Ч. 1. — С. 

338—341. 

 

Кулъбашна О. Співвідношення понять «службовець» і 

«державний службовець» у законодавстві України / О. Кулъбашна 

// Право України [Текст]. — 1999. — № 4. — С 97—101. 

 

Нижник Н. Правове регулювання підвищення кваліфікації 

державної служби в Україні / Н. Нижник, В. Яцюк // Вісник 

державної служби  України [Текст]. — 2000. — № 2. — С. 404—

409.  

 

Ярошенко М. Державне регулювання міграційних процесів в 

Україні /    М. Ярошенко // Юридичний вісник України [Текст]. — 

2002. — 12 – 18 жовт. — С. 14. 

Дисертації Коломийчук В. С. Соціально-економічні механізми управління 

адміністративним районом в системі регіонального розвитку 

[Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.10.01 / В. С. 

Коломийчук ; НАН України. Інститут регіональних досліджень. — 

Львів : [б. в.], 2000. — 47 с. 

Чехович С. Б. Правове регулювання міграційних процесів в 

Україні [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук / С. Б. 

Чехович ;  Інститут законодавства Верховної Ради України. — К. : 

[б. в.], 1998. — 231 с. 
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Продовження додатка Б 
 

Автореферати 
дисертацій, 
монографії 

Майданік І. П. Трудові міграції у період трансформації 

соціально-економічних відносин в Україні [Текст] : автореф. дис... 

канд. соціол. наук : 22.00.03 / І. П. Майданік ; Харківський 

національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х. : [б. в.], 2008. — 19 с. 

Бублій М. П. Державне регулювання зовнішньої міграції робочої 

сили в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 

25.00.02 / М. П. Бублій ; Національна академія держ. управління 

при Президентові України ; Харківський регіональний ін-т держ. 

управління. — Х. : [б. в.], 2008. — 20 с. 

 

Державне управління в Україні: централізація та децентралізація 

[Текст] : монографія / відповід. ред. Нижник Н. Р. — К. : УАДУ, 

1997. — 448 с. 

Енциклопедії, 

словники 

Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. 

Ковбасюк (голова) та ін. — Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. 

колегія : С. М. Серьогін (співголова), В. М. Сороко (співголова) та 

ін. — Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2011. — 524 с. 

 

Державне управління [Текст] : словн.-довідн. / уклад. : В. Д. 

Бакуменко (кер. творч. кол.), Д. О. Безносенко, І. М. Варзар  

[та ін.] ; за заг. ред. В. М. Князева, В. Д. Бакуменка. — К. : УАДУ, 

2002. — 228 с. 

 

Економічна енциклопедія [Текст] : у 3 т. Т. 2 / С. В. Мочерний 

(відп. ред.) [та ін.]. — К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. — 

C. 848. 

 

Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного 

управління [Текст] / В. Я. Малиновський. — К. : Центр сприяння 

інституційному розвитку державної служби, 2005. — 254 с. 

 

Политологический словарь [Текст] : в 2 ч. Ч. 1. — М. : Луч, 

1994. — 224 с. 

 

Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних 

словосполучень [Текст] / уклад. Л. О. Пустовіт [та ін.]. — К. : 

Довіра, 2000. — 1018 с. — (Серія: Б-ка держ. службовця. Держ. 

мова і діловодство). 

 

Юридична енциклопедія [Текст] : в 6 т. Т. 3: К – М / редкол. :  

Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) [та ін.]. — К. : Українська 

енциклопедія, 2001. — 792 с. 
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Продовження додатка Б 
 

 

Законодавчі та інші нормативно-правові акти 

 

Конституція 

України 

Конституція України : Закон України № 254к/96-ВР від 

28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1996. 

— № 30. — Ст. 141. 

Конституція України [Електронний ресурс] : Закон України № 

254к/96-ВР від 28.06.1996 р. — Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-

%E2%F0. 

Міжнародні 

договори 

України 

Про встановлення міжнародної системи збереження прав у 

галузі соціального забезпечення [Електронний ресурс] : Конвенція 

МОП № 157  вiд 21.06.1982 р. — Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_012.   

 

Конвенція між Урядом України і Урядом Італійської Республіки 

про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу та 

попередження податкових ухилень вiд 26.02.1997 р. // Офіційний 

вісник України [Текст]. — 2004. — № 4. — Т. 2. — Ст. 212. 

 

Конвенція між Україною і Португальською Республікою про 

уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових 

ухилень стосовно податків на доход і на капітал вiд 09.02.2000 р. // 

Офіційний вісник України [Текст]. — 2009. — № 40. — Ст. 1366. 

Закони 

України 

1) Про Державний бюджет України на 2011 рік : Закон України 

№ 2857-VI вiд 23.12.2010 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 

2010. — № 99/1. — Ст. 3541. 

 

Про Державний бюджет України на 2011 рік [Електронний 

ресурс] : Закон України № 2857-VI вiд 23.12.2010 р. — Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2857-

17.   

 

2) Бюджетний кодекс України № 2456-VI вiд 08.07.2010 р. // 

Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2010. —  

№ 50—51. — Ст. 572. 

 

Бюджетний кодекс України № 2456-VI вiд 08.07.2010 р. // Голос 

України [Текст]. — 2010. — № 143. — 4 серп. — С. 5—20. 

 

Бюджетний кодекс України № 2456-VI вiд 08.07.2010 р. // 

Урядовий кур’єр [Текст]. — 2010. — № 151. — 17 серп. — С. 9—

24.  
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Продовження додатка Б 

 Бюджетний кодекс України № 2456-VI вiд 08.07.2010 р. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17.  

3) Податковий кодекс України № 2755-VI вiд 02.12.2010 р. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17. 

Податковий кодекс України № 2755-VI вiд 02.12.2010 р. // Голос 

України [Текст]. — 2010. — № 229/230. — 4 груд. — С. 4—59. 

Податковий кодекс України № 2755-VI вiд 02.12.2010 р. // 

Офіційний вісник України [Текст]. — 2010. — № 92. — Т. 1. — Ст. 

3248. 

Укази 

Президента 

України 

Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки : 

Указ Президента України № 45/2012 від 01.02.2012 р. // Офіційний 

вісник України [Текст]. — 2012. — № 10. — Ст. 365.  

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 

реформи в Україні : Указ Президента України № 810/98 вiд 

22.07.1998 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 1999. — № 

21. — С. 32.  

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 

реформи в Україні [Електронний ресурс] : Указ Президента 

України № 810/98 вiд 22.07.1998 р. — Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=810%2F98. 

Постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України 

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету 

Міністрів України № 810 вiд 29.07.2009 р. // Офіційний вісник 

України [Текст]. — 2009. — № 59. — Ст. 2073. 

Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних 

трансфертів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів 

України № 1132 вiд 15.12.2010 р. — Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1132-2010-%EF. 

Накази 

міністерств і 

відомств 

Про затвердження документів, що застосовуються в процесі 

виконання бюджету : Наказ Міністерства фінансів України № 57 

від 28.01.2002 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2002. — 

№ 6. — Ст. 257. 

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів : Наказ Державного казначейства України № 

205 від 04.11.2002 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2002. 

— № 48. — Ст. 2206. 

Перелік заходів із професійного розвитку осіб, зарахованих до 

Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2013 році 

: Наказ Національного агенства України з питань державної 

служби № 5 від 14.01.2013 р.  [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу : http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/publish/article/37531.   
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Додаток В 

Інтернет-ресурси  

(офіційні Web-сайти) 

1. http://iportal.rada.gov.ua – Верховна Рада України. 

2. http://www.president.gov.ua/ – П резидент України. 

3. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України. 

4. http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  – Національне 

агентство України з питань державної служби. 

5. http://www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики 

України. 

6. http://www.vin.gov.ua – Вінницька ОДА. 

7. http://www.voladm.gov.ua – Волинська ОДА. 

8. http://www.adm.dp.ua – Дніпропетровська ОДА. 

9. http://www.donoda.gov.ua – Донецька ОДА. 

10. http://zhitomir-region.gov.ua – Житомирська ОДА. 

11. http://www.carpathia.gov.ua – Закарпатська ОДА. 

12. http://www.zoda.gov.ua/ua – Запорізька ОДА. 

13. http://www.if.gov.ua – Івано-Франківська ОДА. 

14. http://www.kr-admin.gov.ua – Кіровоградська ОДА. 

15. http://www.kyiv-obl.gov.ua – Київська ОДА. 

16. http://www.loga.gov.ua – Луганська ОДА. 

17. http://www.loda.gov.ua – Львівська ОДА. 

18. http://www.oga.mk.ua – Миколаївська ОДА. 

19. http://oda.odessa.gov.ua – Одеська ОДА 

20. http://www.adm-pl.gov.ua – Полтавська ОДА. 

21. http://www.rv.gov.ua – Рівненська ОДА. 

22. http://www.state-gov.sumy.ua – Сумська ОДА. 

23. http://www.oda.te.gov.ua – Тернопільська ОДА. 

24. http://www.kharkivoda.gov.ua – Харківська ОДА. 

25. http://www.oda.kherson.ua – Херсонська ОДА. 

26. http://adm.km.ua – Хмельницька ОДА. 

27. http://www.oda.ck.ua – Черкаська ОДА. 

28. http://www.oda.cv.ua – Чернівецька ОДА. 

29. http://cg.gov.ua – Чернігівська ОДА. 

30. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека імені 

Вернадського. 

31. http://www.library.snu.edu.ua – Наукова бібліотека 

Східноукраїнського національного університету імені Даля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


