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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ» 

Курс 1 1 

Семестр 2 2 

Обсяг кредитів 4 1 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 68 6 

Модульний контроль - - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 52 114 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Статус дисципліни: обов‘язкова   

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу : «ознайомлення їх з основними поняттями дисципліни, 

поглиблене вивчення теоретичних засад та практичних механізмів в сфері 

державного управління та державної служби як на загальнонаціональному, так і 

регіональному рівнях, шляхів їхньої оптимізації. Крім цього, самостійна робота 

передбачає вивчення національних традицій державної служби як невід'ємної 

складової державного управління, яка ґрунтується на вітчизняних та зарубіжних 

теоретичних розробках та практичних засадах функціонування даного інституту 

на сучасному етапі державотворення, позначеному проведенням адміністративної 

реформи.  

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні мати: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної 

галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність працювати в команді.  

Здатність планувати та управляти часом.  

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  



4 

 

Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.  

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.  

Здатність впроваджувати інноваційні технології.  

Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування.  

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 

У
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г
о

 
Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади державної служби 

Теоретичні основи державної 

служби. Правове забезпечення 

державної служби. 

8 3 1    4 

 

Особливості виникнення 

державної служби 

8 3 1    4 

 

Держава і державне управління 8 3 1    4 

 

Державне управління та 

керування державною службою в 

Україні 

8 3 1    4 

 

Модульний контроль   

Разом 32 12 4 - - - 16 

Змістовий модуль 2. Особливості розвитку державної служби в Україні 

Державна служба та 

організаційно-правові інститути 

Української держави 

8 3 1    4 

 

Статус державних службовців 8 3 1    4 
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Кар’єра і порядок проходження 

державної служби 

8 3 1    4 

 

Матеріальне та соціально-

побутове забезпечення державних 

службовців 

8 3 1    4 

 

Етика державної служби 8 3 1    4 

 

Моделі та види державної 

служби. Зарубіжний досвід. 

8 3 1    4 

 

Особливості спеціалізованої 

державної служби в Україні 

8 3 1    4 

 

Адміністративна реформа і 

розвиток державної служби в 

Україні 

8 3 1    4 

 

Управління людськими 

ресурсами та державною 

службою. Підготовка, 

перепідготовка та підвищення 

кваліфікації державних 

службовців. 

8 3 1    4 

 

Модульний контроль   

Разом 72 27 9    36 

Змістовий модуль 3. Історія розвитку теорії та практики державної 

служби 

Еволюція розвитку світової 

державної служби як інституту 

державного управління 

8 6 2     

Становлення та розвиток 

української державної служби 

8 5 3     

Модульний контроль   

Разом 16 11 5     

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 50 18 - - - 52 

 

 

Тематичний план для заочної  форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем У с ь о г о
 

Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади державної служби 

Теоретичні основи державної 

служби. Правове забезпечення 

державної служби. 

8 1     7 

 

Особливості виникнення 

державної служби 

8 1     7 

 

Держава і державне управління 8 1     7 

 

Державне управління та 

керування державною службою в 

Україні 

8 1     7 

 

Модульний контроль   

Разом 32 4  - - - 28 

Змістовий модуль 2. Особливості розвитку державної служби в Україні 

Державна служба та 

організаційно-правові інститути 

Української держави 

8 1     7 

 

Статус державних службовців 8 1     7 

 

Кар’єра і порядок проходження 

державної служби 

7      7 

Матеріальне та соціально-

побутове забезпечення державних 

службовців 

7      7 

Етика державної служби 7      7 

Моделі та види державної 

служби. Зарубіжний досвід. 

7      7 

Особливості спеціалізованої 

державної служби в Україні 

7      7 

Адміністративна реформа і 

розвиток державної служби в 

Україні 

7      7 
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Управління людськими 

ресурсами та державною 

службою. Підготовка, 

перепідготовка та підвищення 

кваліфікації державних 

службовців. 

7      7 

Модульний контроль   

Разом 65 2     63 

Змістовий модуль 3. Історія розвитку теорії та практики державної 

служби 

Еволюція розвитку світової 

державної служби як інституту 

державного управління 

12      12 

Становлення та розвиток 

української державної служби 

11      11 

Модульний контроль   

Разом 23      23 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 6  - - - 114 

 

 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

 

«Теорія та історія державної служби» 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади державної служби 

 Тема 1. Теоретичні основи державної служби. Правове забезпечення 

державної служби. 

 Сутність та особливості державної служби. Об 'єкт та предмет дисципліни 

“Теорія та історія державної служби”. Цілі, завдання та функції державної 

служби. Види та моделі державної служби. Принципи державної служби. 

Нормативно-правове забезпечення державної служби та діяльності державних 

службовців. 

           Література [1; 3; 4; 6; 7; 11; 12; 14-18; 21; 23; 25-27; 29; 31-34; 35-38; 40]  
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    Тема 2. Особливості виникнення державної служби 

  Поява інститутів державного управління та державної служби. Еволюція 

поняття "державна служба". Головні ознаки державної служби. Державна служба 

як наука і навчальна дисципліна. Категоріально-термінологічний апарат 

державної служби. Основні концепції розвитку державної служби. 

Література [1; 3; 4; 6; 7; 11; 12; 14-17; 21; 23; 25-27; 29; 31-34; 35; 40]   

 

Тема 3. Держава і державне управління 

  Сутність поняття держава. Державна влада: сутність та особливості становлення. 

Устрій та форми держави. Унітарна та федеративна держава. Республіка та 

монархія. Правова держава і громадянське суспільство: розвиток ідеї та 

сучасність. Сутність та принципи державного управління. Функції державного 

управління. Філософія як складова науки державного управління.  

 Література [1; 3; 4; 6; 7; 11; 12; 14-17; 21; 23; 25-27; 29; 31-34; 35-38; 40]  

 

  Тема 4. Державне управління та керування державною службою в Україні 

 Гілки державної влади та поділ повноважень між ними. 

   Державний устрій в Україні. Влада. Адміністративно-територіальний устрій 

України. Законодавча влада в Україні. Виконавча гілка влади як складова системи 

державного управління. Регіональні та місцеві органи виконавчої влади. Судова 

гілка влади в Україні. Особливості управління державною службою в Україні. 

Література [1; 3; 4; 6; 7; 11; 12; 14-17; 21; 23; 25-27; 29; 31-34; 35; 40]  

    

 Змістовий модуль 2. Особливості розвитку державної служби в Україні 

 Тема 5. Державна служба та організаційно-правові інститути Української 

держави  

 Правові джерела державної служби. Система державної служби. 

Характеристика державної служби в Україні. Спеціалізована державна служба в 

Україні. Служба в органах місцевого самоврядування та її відмінності від 
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державної служби. Методи управління державною службою. Методи управління 

державною службою в Україні та за кордоном: порівняльна характеристика. 

 Література [1; 3; 4; 6; 7; 11; 12; 14-17; 21; 23; 25-27; 29; 31-34; 35-38; 40]   

 

  Тема 6. Статус державних службовців 

  Сутність правового поняття "державний службовець". Типи посад державних 

службовців. Класифікація адміністративних посад державної служби. Ранги 

державних службовців. Правовий статус державного службовця. Види 

відповідальності державних службовців. Порядок проведення службового 

розслідування. 

Література [1-4; 6; 11; 12; 15-17; 21; 23; 24; 26; 27; 32-34; 40]  

 

  Тема 7. Кар’єра і порядок проходження державної служби 

   Сутність поняття “службова кар’єра”. Специфіка прийняття на державну 

службу. Проходження державної служби. Кадрове забезпечення державної 

служби. Порядок припинення державної служби. 

Література [1-4; 6; 11; 12; 15-17; 21; 23; 24; 26; 27; 32-34] 

 

  Тема 8. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних 

службовців 

  Сутність матеріального забезпечення державних службовців. Особливості 

соціально-побутового забезпечення державних службовців. Основні напрями 

матеріального забезпечення державних службовців. Напрями соціально-

побутового забезпечення державних службовців в Україні. Оплата праці 

державних службовців. Пенсійне забезпечення державних службовців. 

Порядок забезпечення житлом державних службовців. 

Література [1-4; 6; 11; 12; 15-17; 21; 23; 24; 26; 27; 32-34] 

 

   Тема 9. Етика державної служби 

  Сутність понять "мораль" та "етика". Співвідношення моралі та етики. Етика 
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державного управління. Етична культура державних службовців. Естетична 

культура державних службовців. Зарубіжний досвід дотримання етичних норм на 

державній службі. Вітчизняний та зарубіжний досвід дотримання етичних норм 

на державній службі: порівняльна характеристика. 

Література [1-4; 6; 8; 11-13; 15-17; 19; 21; 23; 24; 26-28; 30; 32-34] 

 

 Тема 10. Моделі та види державної служби. Зарубіжний досвід. 

 Моделі зарубіжної державної служби. Види державної служби. Особливості 

державної служби деяких зарубіжних країн. Система державної служби в країнах 

Європи та США: порівняльна характеристика. Державна служба в країнах СНД. 

Державна служба в країнах Азії та Африки. Особливості державної служби в 

країнах Латинської Америки. Державна служба в Австралії та Океанії. Основні 

напрями реформування зарубіжної державної служби. 

Література [2; 13; 14; 17; 19; 24; 27; 28; 30; 34] 

 

 Тема 11. Особливості спеціалізованої державної служби в Україні 

 Сутність спеціалізованої державної служби. Основні види спеціалізованої 

державної служби в Україні. Особливості становлення та розвитку 

спеціалізованої державної служби в Україні. Особливості звань (чинів) 

службовців спеціалізованої державної служби. Система військових звань та посад 

Збройних Сил України. Особливості матеріально-побутового забезпечення 

службовців деяких видів спеціалізованої державної служби. Розвиток 

спеціалізованої державної служби в Європі. Особливості становлення та розвитку 

спеціалізованої державної служби в країнах СНД. 

Література [1-4; 6; 8; 11-13; 15-17; 19; 21; 23; 24; 26-28; 30; 32-34] 

 

   Тема 12. Адміністративна реформа і розвиток державної служби в 

Україні  

   Сутність та зміст адміністративної реформи в Україні. Мета та завдання 
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адміністративної реформи. Основні етапи та напрямки проведення 

адміністративної реформи. Стратегія розвитку державної служби як складової 

адміністративної реформи. Шляхи оптимізації структури управління державною 

службою. Світовий досвід проведення адміністративної реформи. Досвід 

проведення адміністративної реформи в Російській Федерації. 

Література [1-4; 6; 8; 11-13; 15-17; 19; 21; 23; 24; 26-28; 30; 32-34; 39] 

 

 Тема 13. Управління людськими ресурсами та державною службою. 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних 

службовців. 

     Сутність управління людськими ресурсами. Особливості управління 

людськими ресурсами в системі державної служби. Кадрове планування та 

кадровий розвиток. Управління державною службою в Україні. Кадрова робота в 

органах державної влади. Система підготовки та перепідготовки державних 

службовців. Підвищення кваліфікації державних службовців. Роль підготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців в удосконаленні державного 

управління. Зарубіжний досвід підготовки та перепідготовки державних 

службовців. Європейський досвід підвищення кваліфікації державних 

службовців. 

Література [1-4; 6; 8; 11-13; 15-17; 19; 21; 23; 24; 26-28; 30; 32-34] 

 

 Змістовий модуль 3. Історія розвитку теорії та практики державної служби

 Тема 14. Еволюція розвитку світової державної служби як інституту 

державного управління 

    Витоки державної служби. Розвиток держави і державної служби в країнах 

Стародавнього Сходу. Державне управління в античних державах стародавнього 

світу. Теорія і практика державної служби в Середньовічній Європі. Розвиток 

інституту державної служби в країнах Середньовічного Сходу. Розвиток теорії та 

практики державного управління та державної служби в епоху Нового часу. 

Теорія державного управління та державної служби в працях філософів 
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французького просвітництва XVIII ст. Основні здобутки Нового часу в галузі 

державного управління та державної служби. Концепції державного управління 

та державної служби в країнах Європи та Америки в ХХ - на початку ХХІ ст. 

Теорії державного управління в країнах Сходу в ХХ - на початку ХХІ ст. Новітні 

концепції державного управління та державної служби. 

Література [2; 13; 14; 17; 19; 20; 24; 27; 28; 30; 34] 

 

    Тема 15. Становлення та розвиток української державної служби 

   Поява і розвиток елементів державного управління та державної служби в 

Україні в добу Київської Русі (ІХ - середина ХІІІ ст.). Державне управління та 

державна служба в Галицько-Волинському князівстві. Система державного 

управління та державної служби в Україні в Литовсько-Польську добу. Державне 

управління та державна служба в козацько-гетьманську добу (друга половина 

XVII - початок XVIII ст.). Державне управління та державна служба в 

Наддніпрянській Україні в ХІХ - на початку ХХ ст. Державне управління та 

державна служба в Західній Україні в ХІХ - на початку ХХ ст. Відродження та 

розвиток національної системи державної служби під час Української революції 

1917-1920 рр. Державне управління та державна служба в Українській РСР. 

Державна служба в Західній Україні в міжвоєнний період (20-30-ті рр. ХХ ст.). 

Становлення та розвиток інституту державної служби в Україні в новітню добу.  

Література [4; 5; 9-11; 15; 17; 20-22; 34] 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 

Відвідування семінарських 

занять 

1 1 1 4 4 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському 

занятті 

10 1 10 4 40 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 43 - 98 

Максимальна кількість балів:  171 

171:100=1,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,71 = 

загальна кількість балів. 

- 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

1. Що таке "державна служба"? 

2. Назвіть головні ознаки державної служби в Україні. 

3. Які ви знайте основні функції державної служби? 

4. Яким чином здійснюється правове регулювання державної служби? 

5. Розкрийте характерні особливості становлення та розвитку державної служби в 

Україні. 

6. Яке місце серед суспільних наук займає теорія державної служби? 

7. Що таке методологія теорії державної служби? 

8. Назвіть основні теоретичні концепції державної служби. 

9. Які форми адміністративно-територіального устрою держав Ви знаєте? 

10. Назвіть основні форми політико-правових режимів. 

11. Які організаційно-керівні форми правління Ви знаєте? 

12.  Назвіть основні групи функцій державного управління. 

13.  Охарактеризуйте структуру державної влади, створеної в Україні. 

14.  До якої гілки влади належить Президент України? 
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15. Проаналізуйте повноваження місцевих органів виконавчої влади? 

16. Який орган виконавчої влади здійснює управління державною службою? 

Назвіть статус цього органу та його основні функції. 

17. Які основні інститути української держави об’єднані в державній службі 

18. Назвіть основні принципи державної служби згідно з українським 

законодавством. 

19.  Дайте назви основних груп базових принципів державної служби. На що вони 

спрямовані? 

20. У чому полягають цілі та функції державної служби як організаційно-

правового інституту Української держави? 

21. Що таке посада?  

22. Розкрийте сутність термінів "посадова особа" та "службова особа". 

23. Чим  визначається правовий  статус державних службовців? 

24. Які обов'язки покладено на державних  службовців? 

25. Які складові включає кар’єра державного службовця? 

26. Покажіть порядок прийняття на державну службу. 

27. У чому полягає стажування на посаду державного службовця? 

28. Що таке кадрова політика? 

29. Які завдання має вирішувати матеріальне та соціально-побутове забезпечення 

державних службовців? 

30. Дайте визначення матеріального та соціально-побутового забезпечення 

державних службовців. 

31. Яку структуру має оплата праці державних службовців? Які відпустки 

отримують державні службовці? 

32. У чому полягають особливості пенсійного забезпечення державних 

службовців? 

33. Дайте визначення моралі. Назвіть основні складові моралі. 

34. У чому полягає відмінність між мораллю та етикою?  

35. Які складові професійної культури державного службовця ви знаєте? 
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36. Що таке естетична культура державного службовця? 

37. Назвіть центральні органи виконавчої влади. 

38. За якими основними критеріями можна класифікувати моделі державної 

служби? 

39. У чому полягають головні відмінності між англосаксонською та 

континентальною моделями? 

40. Що ви знаєте про особливості державної служби у Великій Британії, США, 

Франції? 

41. Які види спеціалізованої державної служби є в Україні? 

42. Назвіть спільні ознаки загальної та спеціалізованої державної служби. 

43. У чому полягають особливості наявної системи звань (чинів) спеціалізованої 

державної служби? 

44. Наведіть приклади особливостей матеріально-побутового забезпечення 

службовців спеціалізованої державної служби. 

45. У чому полягає зміст адміністративної реформи? 

46. Що є метою адміністративної реформи? 

47. Які основні напрями та етапи проведення адміністративної реформи ви можете 

назвати? 

48. Назвіть основні завдання проведення адміністративної реформи в Україні. 

49. Розкрийте сутність поняття "управління людськими ресурсами". 

50. Назвіть суб’єкти та об’єкти кадрової політики. 

51. Розкрийте основні засади проведення державної кадрової політики у сфері 

державної служби України. 

52. Яким чином здійснюється підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня 

персоналу державного управління? 

53. У чому полягав внесок Стародавнього Єгипту в державне управління і 

державну службу? 

54. Охарактеризуйте внесок мислителів Стародавньої Еллади та Риму в теорію і 

практику державного управління та державної служби. 
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55. Охарактеризуйте внесок працівників та державних діячів Середньовіччя та 

Нового часу в теорію та практику державного управління і державної служби. 

56. Назвіть основні зарубіжні теорії державної служби в Новітню добу. 

57. Назвіть основні етапи розвитку державного управління і державної служби в 

Україні-Русі та Україні в складі Російської імперії. 

58. Якими були основні досягнення держаного управління і державної служби 

часів Великого князівства Литовського? 

59. Охарактеризуйте розвиток державного управління і державної служби в 

Україні 1917-1920 рр. 

60. Що було найбільш характерним для державного управління УРСР у складі 

СРСР? 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Екзамен 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

 

1. Сутність та види державної служби в Україні. 

2. Нормативно-правове забезпечення функціонування інституту державної 

служби.. 

3. Особливості виникнення державної служби.  

4. Еволюція змісту поняття державна служба в країнах Європи. Основні теорії 

державної служби. 
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5. Державна служба як складова державного управління. 

6. Філософія як складова науки державного управління.  

7. Система центральних органів виконавчої влади в Україні. 

8. Місцеві органи виконавчої влади в Україні. 

9. Державна служба та організаційно-правові інститути Української держави. 

10.  Система державної служби в Україні та в країнах Європи: порівняльна 

характеристика. 

11.  Інститут державної служби в Україні та в країнах СНД: порівняльна 

характеристика. 

12.  Юридична відповідальність державних службовців. 

13.  Кар’єрне зростання в системі державної служби. 

14.  Кадрове забезпечення державної служби. 

15. Матеріальне забезпечення державних службовців. 

16.  Соціально-побутове забезпечення державних службовців. 

17. Етика державних службовців. 

18. Зарубіжний досвід дотримання етичних норм на державній службі. 

19.  Моделі зарубіжної державної служби.  

20.  Матеріальне забезпечення державних службовців в країнах ЄС. 

21.  Особливості становлення та розвитку спеціалізованої державної служби в 

Україні. 

22. Зв'язок між державною службою і виконанням повноважень народного 

депутата України. 

23.  Необхідність проведення адміністративної реформи в Україні. 

24.  Розвиток державної служби в контексті проведення адміністративної 

реформи в Україні. 

25.  Управління людськими ресурсами - наука мистецького управління людьми. 

26.  Державна кадрова політика України. Управління державною службою в 

Україні. 

27.  Еволюція розвитку світової державної служби як інституту державного 
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управління. 

28.  Структура державного управління і система державних посад Русі Х - ХІІІ ст. 

29.  Становлення національної системи державної служби в України в добу 

Хмельниччини. 

30. Державна служба в Україні в новітню добу. 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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