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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка 

сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує 

вміння навчатися і займатися науковою роботою. Самостійна робота є основним 

засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. 

 Метою самостійної роботи є сприяння якнайглибшому засвоєнню студентами 

знань з дисципліни «Кадрова політика і державна служба», ознайомлення їх з 

основними поняттями дисципліни, поглиблене вивчення теоретичних засад та 

практичних механізмів реалізації кадрової політики в контексті проведення 

адміністративної реформи та реформування державної служби. Також методичні 

матеріали передбачають опанування в повному обсязі навчальної програми та 

формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, 

сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати 

власну діяльність. 

  Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних знань, умінь, 

навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при 

виконанні практичних завдань та наукових робіт, а також виявлення прогалин у 

системі знань із предмета. 

Самостійна робота студентів з дисципліни ««Кадрова політика і державна 

служба» становить приблизно 70% часу, необхідного для виконання основної 

освітньої програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень. Зміст самостійної 

роботи студента з дисципліни «Кадрова політика і державна служба» 

визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями викладача. У пропонованих методичних рекомендаціях 

розглядаються форми самостійної роботи студентів, порядок організації та  

контролю самостійної роботи. Подаються основні питання з курсу дисципліни, 

питання для самоконтролю, теми рефератів, а також тестові завдання.  

Демократизація суспільно-політичного життя в Україні в останні десятиліття, 



перехід до ринкової економіки, проведення радикальних соціально-економічних 

перетворень, децентралізація влади в країні, реформування місцевого 

самоврядування, що передбачається здійснити в найближчі декілька років, 

зумовили нові підходи до організації державної служби, її кадрового 

забезпечення. 

Сучасна державна кадрова політика в системі державної служби повинна 

формуватися на засадах творчості, дієвості; якості професійної діяльності; 

новаторства, прогнозованості, мати випереджальний характер; демократичності; 

культури управління; інноваційності, системності професійного розвитку. 

 На сучасному етапі державна кадрова політика повинна сприяти утвердженню 

в Україні інноваційної моделі економічного і соціального розвитку, підвищення 

ефективності використання інтелектуального потенціалу країни, всіх її людських і 

природних ресурсів, забезпечення підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки, досягнення стабільного сталого розвитку і підвищення 

добробуту громадян. 

У ході вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з теоретико-

методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, завданнями та 

функціями дисципліни, розглядають особливості становлення та розвитку 

кадрової політики на державній службі в Україні. Всебічне опанування даної 

дисципліни дозволить слухачам знати:  

- сутність поняття кадрова політика; 

- сутність та особливості розвитку державної служби; 

- специфіку здійснення державної кадрової політики на сучасному етапі розвитку 

України; 

- механізми формування і реалізації кадрової політики на державній службі; 

- планування роботи з кадрами та основи кадрового менеджменту; 

- посади державної служби та правовий статус державних службовців; 

- формування кар’єри та порядок проходження державної служби; 

- етику поведінки державного службовця; 



- психологічну характеристику суб'єкта управління в державній службі; 

- психологічні особливості об'єкта управління в державній службі; 

- психологічні основи взаємодії суб'єкта і об'єкта управління в державній службі; 

- особливості розвитку державної служби в Україні в контексті проведення 

адміністративної реформи; 

- управління людськими ресурсами та державною службою; 

- особливості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців; 

- зарубіжний досвід кадрової політики та державної служби; 

- моделі та види державної служби в зарубіжних країнах. 

Отже, методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з 

дисципліни «Кадрова політика і державна служба» спрямовані на те, щоб дати 

студентам знання теоретичних основ предмету, а також застосування ними 

здобутих знань, вмінь і навичок на практиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«КАДРОВА ПОЛІТИКА І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» 

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

1.Теоретичні основи дисципліни “Кадрова політика і державна служба” 

2. Теоретичні засади державної служби 

Змістовий модуль 2. Практичні механізми реалізації кадрової 

політики на державній службі 

3. Державна кадрова політика України на сучасному етапі 

4. Механізми формування і реалізації кадрової політики на державній 

службі 

 5. Планування роботи з кадрами. Основи кадрового менеджменту. 

6. Посади державної служби 

7.Правовий статус державних службовців 

8.Кар’єра і порядок проходження державної служби 

9.Етика поведінки державного службовця  

10.Психологічна характеристика суб'єкта управління в державній службі   

11. Психологічні особливості об'єкта управління в державній службі 

12. Психологічні основи взаємодії суб'єкта і об'єкта управління в 

державній службі  

13. Адміністративна реформа і розвиток державної служби в Україні 

14. Управління людськими ресурсами та державною службою. 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних 

службовців. 



Змістовий модуль 3. Зарубіжний досвід кадрової політики і державної 

служби 

15.Організація та функціонування державної служби в зарубіжних 

країнах 

16. Моделі та види державної служби: зарубіжний досвід 

Разом годин: 120 
 

Зміст  

самостійної роботи з 

дисципліни  

«КАДРОВА ПОЛІТИКА І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» 

    Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дисципліни 

     Тема 1. Теоретичні основи дисципліни “Кадрова політика і державна 

служба” 

1. Сутність кадрової політики.  

2. Сутність понять “кадрова робота”, “державна кадрова політика”.  

3. Принципи кадрової політики. Стан і тенденції розвитку апарату державних 

органів.  

4. Інститут формування і реалізації державної кадрової політики.  

5. Проблеми державної служби як фактор необхідних змін.  

6. Напрями кадрової політики щодо розвитку державної служби.  

7. Шляхи підвищення професійної спроможності персоналу органів державної 

влади. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність кадрової політики. 

2. Висвітліть характерні особливості становлення та розвитку кадрової політики в 

Україні. 

3. Що таке кадрова робота? 

4. У чому полягає розробка ефективних механізмів управління персоналом на 



державній службі? 

5. Назвіть головні принципи кадрової політики. 

6. Вкажіть основні напрями кадрової політики щодо розвитку державної служби. 

Теми рефератів: 

1. Теоретичні основи кадрової політики. 

2. Сучасний стан та особливості кадрової політики в Україні. 

3. Формування складу керівних кадрів на державній службі. 

4. Регіональні особливості державної кадрової політики. 

5. Особливості формування персоналу управління як один з напрямків реалізації 

кадрової політики. 

Тестові завдання: 

І. Кадрова політика - це:  

а) визначення стратегії і тактики, політичного курсу роботи з кадрами, який визначає 

завдання, пов’язані зі ставленням організації до зовнішніх факторів, а також завдання, 

пов’язані зі ставленням до персоналу своєї організації; 

б) політика держави у сфері державної служби, головною метою якої є вдосконалення 

кадрового потенціалу, створення дієздатного державного апарату, спроможного 

ефективно здійснювати завдання та функції Української держави шляхом сумлінного 

виконання державними службовцями покладених на них службових обов’язків; 

в) сукупність прийомів, заходів, методів, форм, пов’язаних із діяльністю кадрів, 

забезпечення органів державної влади кваліфікованими працівниками; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні.  

IІ. Кадрова робота складається з:   

а) арсеналу методів, технологій, засобів, механізмів здійснення кадрової політики; 

б) організації роботи з кадрами; 

в) безпосереднього процесу кадрової роботи; 



г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні.  

ІV. Кадрова політика включає: 

а) вироблення стратегії і тактики; 

б) створення на їх основі програми діяльності; 

в) визначення курсу; 

г) передбачення результатів діяльності; 

ґ) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "в" і "г"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Головною метою державної кадрової політики є;  

а) формування такого кадрового потенціалу, який у професійних і ділових відносинах 

дозволяв би забезпечувати ефективне функціонування і розвиток державного апарату; 

б) забезпечення програми розвитку, профорієнтація й адаптація співробітників, 

планування індивідуального просування, формування команд, професійна 

підготовка і підвищення кваліфікації;  

в)  обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

V. Основними напрямками кадрової політики держави є: 

а) підготовка висококваліфікованих кадрів для різних сфер; 

б) підготовка висококваліфікованих кадрів для державної служби; 

в) залучення талановитої молоді до державної служби; 

г) правильні відповіді “а” і ”б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 



є) правильних відповідей немає. 

Література [1; 3; 7-10; 12; 15; 16; 20; 23; 24; 26; 30]   

 Тема 2. Теоретичні засади державної служби 

1. Сутність державної служби. Соціальна обумовленість виникнення державної 

служби.  

2. Цілі, завдання та функції державної служби.  

3. Види та моделі державної служби.  

4. Принципи державної служби.  

5. Нормативно-правове забезпечення державної служби та діяльності державних 

службовців.  

6. Особливості становлення та розвитку державної служби в Україні. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке державна служба? 

2. Вкажіть головні ознаки державної служби. 

3. Розкрийте витоки державної служби. 

4. Назвіть основні принципи державної служби. 

5. Які нормативно-правові акти регулюють порядок проходження державної 

служби? 

6.  Розкрийте категоріально-термінологічний апарат державної служби. 

Теми рефератів: 

1. Сутність та особливості державної служби. 

2. Історичні аспекти становлення та розвитку державної служби. 

3. Еволюція розвитку державної служби в Україні. 

4. Правове регулювання діяльності державних службовців в Україні. 

5. Питання розвитку державної служби в Україні в працях вітчизняних 

дослідників. 

Тестові завдання: 

І. Державною службою є:  

а) професійна діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті 



щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну 

платню за рахунок державних коштів;  

б) сукупність державних організаційно-правових та соціально-економічних інститутів, 

що призначені для реалізації державних завдань та функцій шляхом професійного 

виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків і реалізації 

повноважень в інтересах громадянського суспільства; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. До основних видів державної служби належать:  

а) державне управління; 

б) цивільна служба (служба в державних органах); 

в) мілітаризована служба (військова служба, служба в органах внутрішніх справ); 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Умовно системи державної служби можна поділити на:  

а) відкриті; 

б) закриті; 

в) континентальні; 

г) євразійські; 

ґ) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "в" і "г"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Специфікою державної служби в Україні є те, що державна служба є:  

а) професійною діяльністю осіб, які займають посади в органах державної влади та їх 

апараті; 



б) частиною або однією зі сторін організаційної діяльності держави; 

в) організаційною діяльністю, спрямованою на комплектування особового складу 

органів державної влади і правове регулювання роботи державних службовців;  

г) практичним виконанням державними службовцями завдань і функцій держави; 

ґ) правильні відповіді "а" і "б"; 

д правильні відповіді "в" і "г"; 

е) усі відповіді правильні. 

V. Нова редакція Закону України "Про державну службу" була прийнята у:  

а) 2012 р; 

б) 2013 р.;  

в) 2014 р.; 

г) 2015 р.; 

ґ) 2016 р.           

       Література [1-11; 13; 14; 16-18; 20-23; 25; 27]     

  Змістовий модуль 2. Змістовий модуль 2.  Практичні механізми реалізації 

кадрової політики на державній службі 

  Тема 3. Державна кадрова політика України на сучасному етапі 

1. Сучасний стан та особливості державної кадрової політики в Україні. 

2.  Система управління кадрами.  

3. Система організаційної роботи з кадрами.  

4. Планування роботи з кадрами. Формування складу керівних кадрів, персоналу 

управління.  

5. Система навчання керівних кадрів.  

6. Інформація та діловодство в діяльності органів державної влади.  

7. Шляхи реформування державної кадрової політики в Україні. 

Питання для самоконтролю: 

1. Проаналізуйте сучасний стан державної кадрової політики. 

2. Які існують головні проблеми в кадровій політиці держави на сучасному етапі 

розвитку України? 



3. Розкрийте систему організаційної роботи з кадрами в Україні. 

4. Яким чином здійснюється підготовка керівних кадрів? 

5. Охарактеризуйте перспективи функціонування системи організаційної роботи з 

кадрами. 

6. У чому полягає інформаційне забезпечення державної кадрової політики? 

Теми рефератів: 

1. Державна кадрова політика України на сучасному етапі. 

2. Система управління кадрами в Україні. 

3. Регіональні особливості управління кадрами. 

4. Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади. 

5. Особливості реформування кадрової політики на державній службі. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильну відповідь. Державна кадрова політика, будучи одним з 

напрямків державної політики, визначає загальнонаціональну стратегію 

розвитку сукупного кадрового потенціалу і будується на наступних 

принципах:  

а) демократичний добір; просування по службі за діловими якостями;  

б) постійне навчання державних службовців; 

в) заохочення державних службовців до службової кар’єри;  

г) скорочення кадрів у зв'язку зі службовою невідповідністю; 

ґ) систематичне поновлення кадрів;  

д) здійснення контролю за діяльністю кадрів;  

е ) кадрове забезпечення державної служби на чітко визначеній науково-методичній 

базі;  

є) врахування політичних та економічних змін у державі. 

ІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Суб'єктами державної кадрової політики 

виступають: 

а) держава; 

б)  політичні партії та рухи; 



в) працівники апарату державного управління; 

г) економічні і суспільні об’єднання; 

ґ) народ. 

ІІІ. Об'єктами державної кадрової політики виступають: 

а) держава; 

б)  політичні партії та рухи; 

в) працівники апарату державного управління; 

г) економічні і суспільні об’єднання; 

ґ) народ. 

ІV. Пріоритетне місце в державній кадровій політиці повинно займати:  

а) кадрове забезпечення системи державного і муніципального управління; 

б) насичення структур виконавчої, законодавчої і судової влади професійно 

підготовленими, відповідальними кадрами, які володіють високоморальними якостями і 

почуттям громадянського обов’язку; 

в) обидві відповіді правильні;  

г) правильних відповідей немає. 

V. Система управління кадрами включає: 

а) управління персоналом як діяльність, що спрямована на досягнення 

найефективнішого використання працівників для досягнення цілей підприємства 

та особистісних цілей; 

б) підбір кадрів для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

в) вироблення дієвих механізмів кадрової політики, спрямованих на досягнення 

ефективного управління персоналом на державній службі; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [6; 8-10; 12-16; 19; 27; 30] 



  Тема 4. Механізми формування і реалізації кадрової політики на 

державній службі 

1. Поняття механізму формування і реалізації кадрової політики в державному 

управлінні.  

2. Організаційне забезпечення кадрової політики.  

3. Адміністративно-правовий режим державної служби.  

4. Державна служба як особливий правовий інститут.  

5. Особливості адміністративно-правового режиму. 

Питання для самоконтролю: 

1. Проаналізуйте нормативно-правову базу роботи з кадрами. 

2. Яким чином здійснюється відбір персоналу на державну службу? 

3. Що є складовою організаційного механізму за діяльністю кадрів органів влади? 

4. Що таке система правових норм? 

5. Охарактеризуйте державну службу як публічно-правовий інститут. 

6. Що таке адміністративно-правовий режим? 

Теми рефератів: 

1. Механізми формування кадрової політики. 

2. Практичні механізми реалізації кадрової політики на державній службі. 

3. Організаційне забезпечення кадрової політики в Україні на регіональному та 

місцевому рівнях. 

4. Інформаційне забезпечення кадрової політики. 

5. Інституційне забезпечення кадрової політики. 

Тестові завдання: 

І. Під кадровою політикою на державній службі розуміється: 

а) загальний курс і послідовна діяльність держави по формуванню вимог до державних 

службовців, по їхньому підборі, підготовці і раціональному використанню з 

урахуванням стану і перспектив розвитку державного апарату, прогнозів про кількісні і 

якісні потреби в кадрах державних службовців; 

б) розробка вимог до кадрів, формування штатно-посадової структури, підбір і 



формування трудового колективу, а також оцінку ділових і особистих якостей 

працівників; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Система управління кадрами державної служби містить у собі кадрову 

політику, тобто:  

а) розробку вимог до кадрів, формування штатно-посадової структури, підбір і 

формування трудового колективу, а також оцінку ділових і особистих якостей 

працівників; 

б)  конкурсний добір; прийняття на посаду поза конкурсом (система переводу, 

призначення, обрання на посаду, прийом за контрактом); оцінка кадрів, 

формування кадрового резерву; стажування; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Основними складовими елементами системи добору кадрів на заміщення 

державної посади є: 

а) розробка вимог до кадрів, формування штатно-посадової структури, підбір і 

формування трудового колективу, а також оцінку ділових і особистих якостей 

працівників; 

б)  конкурсний добір; прийняття на посаду поза конкурсом (система переводу, 

призначення, обрання на посаду, прийом за контрактом); оцінка кадрів, 

формування кадрового резерву; стажування; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. Державний апарат — це:  

а) система державних органів, установ; 

б) сукупність державних службовців, які належать до системи державних органів, 

установ; 

в)  обидві відповіді правильні; 



г) правильних відповідей немає. 

V. Органи управління (апарат управління) - це:   

а) сукупність установ і організацій, що забезпечують управління в будь-якій сфері або 

області діяльності (апарат управління розробляє державну політику, зміст документів, 

які регламентують діяльність суспільства, держави, соціальних груп, організацій тощо); 

б) сукупність працівників (керівників, фахівців, технічних виконавців будь-якої 

установи, організації), які виконують управлінські функції; 

в)  сукупність центральних та місцевих органів виконавчої влади; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [6; 8-10; 12-16; 29; 30] 

 Тема 5.  Планування роботи з кадрами. Основи кадрового менеджменту. 

1. Особливості планування роботи з кадрами. Загальні вимоги до професії 

“державний службовець”.  

2. Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних 

службовців. 

3.  Вимоги до державних службовців.  

4. Сутність кадрового менеджменту.  

5. Застосування моделі компетентності та профілів компетентності для 

управління персоналом у системі державної служби.  

6. Сучасні дослідження з питань ефективності менеджменту.  

7. Кваліфікаційні вимоги до різних категорій державних службовців. 

8.  Методологія розробки профілю компетентності.                                        

Питання для самоконтролю: 

1. Які вимоги висуваються до державних службовців? 

2. Що таке кадровий менеджмент? 



3. Чим повинен володіти державний службовець? 

4. Назвіть особисті вимоги до всіх державних службовців. 

5. Що таке компетентність? 

6. Накресліть типову модель компетентності. 

Теми рефератів: 

1. Планування роботи з кадрами.  

2. Основи кадрового менеджменту. 

3. Особливості кадрового забезпечення органів виконавчої влади. Система 

навчання керівних кадрів. 

4. Кадрова політика в органах місцевого самоврядування. 

5. Кадровий менеджмент в органах державної влади. 

6. Вимоги до прийняття на державну службу згідно з українським 

законодавством.  

Тестові завдання: 

І. Статус державного службовця — особливий вид спеціально визначених і 

гарантованих державою норм, що характеризують місце державного 

службовця в суспільстві. Він включає:  

а) правовий аспект; 

б) організаційний аспект; 

в) соціальний аспект; 

г) матеріальний аспект; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Статус державного службовця передбачає: 

а) безпосередню належність за родом професійної діяльності до підготовки, прийняття 

та/або запровадження рішень у сфері державного управління, причому ці дії, як правило, 

мають економічні та соціальні наслідки для всього суспільства або його певної частини; 



б) наявність у державного службовця повноважень виступати від імені органу 

державної влади (тим самим від імені держави), обстоюючи державний інтерес; 

в) законодавче та нормативно-правове визначення компетентності, повноважень, прав, 

обов’язків, обмежень і відповідальності згідно зі своєю посадою; 

г) належність до особливої професійно-статусної групи, яка складається з професійно 

підготовлених до державної служби представників різних професій; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Показники ділової оцінки в кадровому менеджменті включають: 

а) результативність праці; 

б) професійні якості; 

в) особисті якості; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. До основних характеристик трудового потенціалу працівника можна віднести: 

а) підготовка-освіта, професіоналізм, знання основ економіки, здібність до професійного 

зростання та ін.; 

б) ставлення до праці - дисциплінованість, старанність, відповідальність, творчий підхід, 

ініціативність та ін.; 

в) досвід, навички, стаж роботи в цій професії; 

г) особистісні характеристики - темперамент, риси характеру, емоційність; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 



є) правильних відповідей немає. 

V. При підборі і розстановці кадрів необхідне дотримання таких принципів: 

а) відповідності; 

б) перспективності; 

в) змінюваності; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

 Література [6; 8-10; 12-16; 29; 30]   

Тема 6. Посади державної служби 

1. Посада державної служби як первинна структурна одиниця державного 

органу, її сутність і соціально-управлінська роль.  

2. Ранги державних службовців.  

3. Співвідношення понять "державна посада" та "посада в органі державної 

влади" та їх класифікація.  

4. Особливості державної служби на патронатних посадах.  

5. Посади в спеціалізованій державній службі. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які існують ранги на державній службі? 

2. До якого рангу державних службовців насележать міністри? 

3. Чи є служба в Збройних силах України спеціалізованою державною службою? 

4. Які посади існують в органах місцевого самоврядування? 

5. Що таке державна посада? 

6. Дайте класифікацію посад в органах державної влади. 

Теми рефератів: 

1. Посади державної служби. 

2. Політичні посади і державна служба. 



3. Посадові особи в системі державної служби. 

4. Основні посади в спеціалізованій державній службі. 

5. Посади в мілітаризованій державній службі. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильні відповіді. У Концепції адміністративної реформи в Україні 

посади державних службовців запропоновано поділяти на наступні основні типи:  

а) політичні;   

б) адміністративні; 

в) економічні; 

г) патронатні; 

ґ) соціальні. 

ІІ. Знайдіть неправильну відповідь. До основних напрямків матеріального та 

соціально-побутового забезпечення державних службовців належать: 

а) оплата праці державних службовців; 

б) щорічне відправлення державних службовців на стажування за кордон; 

в) заохочення за сумлінну працю (грошові винагороди, почесні звання, державні 

винагороди та інше);  

г) щорічні відпустки державних службовців (основні та додаткові); 

ґ) соціально-побутове забезпечення державних службовців; 

д) пенсійне забезпечення державних службовців та деякі інші напрямки. 

ІІІ. Державним органом є:  

а) організований колектив, що не ухвалює владних рішень щодо населення, проте 

обслуговує населення, державу в цілому чи окремі її органи; 

б) специфічна форма соціальної організації державного управління, яка має певні 

переваги та недоліки; 

в)організований колектив, частина державного апарату, що має певну владну 

компетенцію, виконує публічні функції, його структура і діяльність врегульовані НПА; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 



д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні. 

ІV. Службовцями є: 

а) керівники, заступники керівників державних органів чи їх апарату, інші службовці, на 

яких законами або підзаконними нормативно-правовими актами покладено здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій; 

б) особи, які постійно чи  тимчасово здійснюють функції представників влади, а також 

постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях 

незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі 

обов’язки за спеціальним повноваженням; 

в) група осіб, які професійно здійснюють управлінські й допоміжні функції та 

виконують завдання діючих державних органів, установ, підприємств, громадських 

організацій тощо;  

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

V. Основними критеріями для класифікації державних службовців є:  

а) організаційно-правовий рівень державного органу, який приймає їх на роботу;  

б) обсяг і характер компетенції, притаманної цій посаді; 

в) роль і місце посади в структурі державного органу; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні. 

Література [1-3; 5; 6; 8-11; 13-15; 17; 18; 28]   

 Тема 7. Правовий статус державних службовців 



1. Державні службовці: правовий статус і соціальні функції.  

2. Права та обов'язки державних службовців.  

3. Обмеження, пов'язані з державною службою.  

4. Гарантії та заохочення державних службовців.  

5. Види відповідальності державних службовців.  

6. Порядок проведення службового розслідування.  

7. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які права має державний службовець? 

2. Чим  визначається правовий  статус державних службовців? 

3. Які обов'язки покладено на державних  службовців? 

4. Назвіть обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її 

проходженням. 

5. Які види та форми юридичної відповідальності державних службовців Ви 

знаєте? 

6. Вкажіть особливості дисциплінарних стягнень для державних службовців. 

Теми рефератів: 

1. Правовий статус державних службовців. 

2. Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: правовий аспект. 

3. Права та обов'язки державних службовців. 

4. Основні гарантії державних службовців. 

5. Види відповідальності на державній службі. 

Тестові завдання: 

І. Державний службовець — це: 

а) особа,  на яку покладається безпосереднє виконання функцій держави на 

відповідній території, у конкретній галузі державного управління; 

б) громадянин України, який займає посаду державної служби у державному органі, 

органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, одержує заробітну плату за 

рахунок коштів державного бюджету, крім випадків, визначених законом, та здійснює 



встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов'язані з реалізацією 

завдань та виконанням функцій державного органу або органу влади Автономної 

Республіки Крим; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Посадовими особами є:  

а) керівники, заступники керівників державних органів чи їх апарату, інші службовці, на 

яких законами або підзаконними нормативно-правовими актами покладено здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій; 

б) особи, які постійно чи  тимчасово здійснюють функції представників влади, а також 

постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях 

незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі 

обов’язки за спеціальним повноваженням; 

в) група осіб, які професійно здійснюють управлінські й допоміжні функції та 

виконують завдання діючих державних органів, установ, підприємств, громадських 

організацій тощо;  

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Службовцями є: 

а) керівники, заступники керівників державних органів чи їх апарату, інші службовці, на 

яких законами або підзаконними нормативно-правовими актами покладено здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій; 

б) особи, які постійно чи  тимчасово здійснюють функції представників влади, а також 

постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях 

незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-



розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі 

обов’язки за спеціальним повноваженням; 

в) група осіб, які професійно здійснюють управлінські й допоміжні функції та 

виконують завдання діючих державних органів, установ, підприємств, громадських 

організацій тощо;  

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Службовими особами є: 

а) керівники, заступники керівників державних органів чи їх апарату, інші службовці, на 

яких законами або підзаконними нормативно-правовими актами покладено здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій; 

б) особи, які постійно чи  тимчасово здійснюють функції представників влади, а також 

постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях 

незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі 

обов’язки за спеціальним повноваженням; 

в) група осіб, які професійно здійснюють управлінські й допоміжні функції та 

виконують завдання діючих державних органів, установ, підприємств, громадських 

організацій тощо;  

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. Дисциплінарна відповідальність державних службовців є одним з видів:  

а) адміністративної відповідальності; 



б) юридичної відповідальності; 

в) цивільної відповідальності; 

г) матеріальної відповідальності. 

Література [1-3; 5; 6; 8-11; 13-15; 17-19; 22; 23; 27] 

 Тема 8. Кар’єра і порядок проходження державної служби 

1. Сутність поняття “службова кар’єра”.  

2. Особливості формування кар'єри державних службовців в Україні.  

3. Специфіка прийняття на державну службу.  

4. Проходження державної служби.  

5. Порядок припинення державної служби.  

6. Особливості розвитку службової кар'єри в органах місцевого самоврядування. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке службова кар’єра державного службовця? 

2. Які складові включає кар’єра державного службовця? 

3. Покажіть порядок прийняття на державну службу. 

4. Що вам відомо про порядок проведення конкурсу для відбору та прийняття на 

державну службу? 

5. У чому полягає стажування на посаду державного службовця? 

6. У чому полягають особливості порядку припинення державної служби за 

додатковими підставами? 

Теми рефератів: 

1. Особливості кар’єрного зростання державних службовців.  

2. Порядок проходження державної служби в Україні. 

3. Порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування України. 

4. Вимоги до прийняття на державну службу. 

7. Контроль у системі державної служби. 

Тестові завдання: 

І. Професійна діяльність державних службовців при проходженні державної 

служби спрямована на виконання державних функцій для задоволення потреб 



суспільства і полягає:  

а) у виробленні пропозицій щодо формування державної політики у відповідних сферах 

державного управління та забезпечення її реалізації; 

б) розробці та експертизі проектів нормативно-правових актів, угод, концепцій і програм 

та забезпечення їх реалізації; 

в) розробці та експертизі проектів нормативно-правових актів, угод, концепцій і програм 

та забезпечення їх реалізації; 

г) управлінні державними фінансовими ресурсами та контроль за їх використанням; 

ґ) управлінні персоналом; 

д) реалізації державно-владних повноважень стосовно фізичних і юридичних осіб, що не 

є підлеглими або підпорядкованими органові державної влади; 

е) здійснення контролю та нагляду; 

є) забезпеченні збереження державної таємниці; 

ж) правильні відповіді "а" - "г"; 

з) правильні відповіді "д" - "ж"; 

и) усі відповіді правильні. 

ІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Під час проведення атестації в системі 

державної служби комісія робить наступні висновки щодо атестації державних 

службовців:   

а) про відповідність займаній посаді; 

б) про відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження 

стажування, набуття необхідних навичок, підвищення кваліфікації тощо); 

в) про часткову невідповідність займаній посаді; 

г) про невідповідність займаній посаді. 

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Службова кар’єра державного службовця 

включає наступні складові: 

а) прийняття на державну службу; 

б) проходження випробувального терміну; 

в) атестацію і щорічну оцінку; стажування; 



г) планування кар’єрного зростання; 

ґ) просування по службі через присвоєння чергових рангів, заміщення посад вищих 

категорій та збільшення обсягу прав, обов’язків і відповідальності; 

д) перепідготовку і підвищення кваліфікації; 

е) припинення державної служби (відставку, звільнення тощо). 

ІV. Порядок прийняття на державну службу дещо відрізняється від порядку 

прийняття на роботу, передбаченого чинним законодавством, і включає наступні 

складові: 

а) відбір та прийняття на державну службу за спеціальними процедурами; 

б) складання Присяги державним службовцем; 

в) присвоєння державному службовцю відповідного рангу; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні. 

V. Просування по службі здійснюється шляхом: 

а) зайняття вищої посади на конкурсній основі; 

б) підвищення заробітної платні, преміювання держаних службовців; 

в) присвоєння вищого рангу або в межах відповідної категорії посад, або у разі зайняття 

вищої посади; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні. 

 Література [1-3; 5; 6; 8-11; 13-15; 17; 18] 

 Тема 9. Етика поведінки державного службовця  

1. Сутність понять "мораль" та "етика".  

2. Співвідношення моралі та етики.  

3. Етика державного управління.  



4. Етична культура державних службовців.  

5. Естетична культура державних службовців.  

6. Зарубіжний досвід дотримання етичних норм на державній службі.  

7. Вітчизняний та зарубіжний досвід дотримання етичних норм на державній 

службі: порівняльна характеристика. 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення моралі. 

2. Назвіть основні складові моралі. 

3. Дайте визначення етики. 

4. У чому полягає відмінність між мораллю та етикою? 

5. Назвіть основні етичні принципи державної служби. 

6. У чому полягає діловий етикет державного службовця? 

Теми рефератів: 

1. Етика поведінки державного службовця. 

2. Етика поведінки службовців органів місцевого самоврядування. 

3. Моральні норми на державній службі. 

4. Естетична культура державних службовців. 

5. Етика поведінки державних службовців в країнах ЄС. 

Тестові завдання: 

І. Етикою державного управління є: 

а) суспільна система поглядів, норм, принципів і оцінок, які регулюють поведінку людей 

з позицій добра і зла, справедливості та несправедливості; 

б) етично осмислена сукупність норм і цінностей, які є моральною основою державної 

влади та її інститутів; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ.  Естетична культура державного службовця - це: 

а) знання правил зовнішньої гармонії та їх практична реалізація для ефективного 

виконання завдань державної служби; 



б) система професійних моральних цінностей та принципів, норм і стандартів службової 

діяльності, поведінки, спілкування та ухвалення рішень; 

в) етично осмислена сукупність норм і цінностей, які є моральною основою державної 

влади та її інститутів; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІІ. Мораллю є: 

а) суспільна система поглядів, норм, принципів і оцінок, які регулюють поведінку людей 

з позицій добра і зла, справедливості та несправедливості; 

б) етично осмислена сукупність норм і цінностей, які є моральною основою державної 

влади та її інститутів; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. Моральна свідомість передбачає: 

а) вчинки, спілкування, поведінку, мету і засоби для її досягнення, мотиви діяльності та 

її результати; 

б) сутність людського спілкування: повага, етикет, співчуття, культура спілкування 

тощо; 

в) сукупність певних норм, вимог і заборон, які регулюють людську поведінку та 

діяльність; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні. 

V. Ідеальними джерелами моралі є: 

а) суспільні мислення; 

б) умови життя людей; 



в) потреби та інтереси; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні. 

   Література [1-3; 5; 6; 8-11; 13-15; 17; 18] 

 Тема 10. Психологічна характеристика суб'єкта управління в державній 

службі  

1. Психологічна готовність керівника до управління.  

2. Структура психологічної готовності керівника до управління.  

3. Поняття та сутність управлінської культури.  

4. Управлінська культура в органах державної влади.  

5. Ефективність різних стилів керівництва в державній службі. 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає психологічна готовність керівника до управління? 

2. Що таке культура організації? 

3. Виділіть головні складові культури організації. 

4. Що таке управлінська культура? 

5. Вкажіть головні ознаки управлінської культури.  

6. Розкрийте сутність поняття “стиль керівництва”. 

Теми рефератів: 

1. Психологічна характеристика суб'єкта управління в державній службі. 

2. Психологічна характеристика керівника центральних органів виконавчої влади. 

3. Психологічна характеристика керівника місцевих органів виконавчої влади. 

4. Психологічна характеристика керівника органів місцевого самоврядування. 

5. Управлінська культура в органах місцевого самоврядування. 

Тестові завдання: 

І. Культура організації — це:  

а) характер, особливості, стиль функціонування організації, які виявляються в 



поведінці і реакціях особистостей та соціальних груп її працівників, в їх 

судженнях, відносинах, у способах вирішення проблем організації праці і 

виробництва, в обладнанні і внутрішній естетиці, техніці й технології, що 

використовуються; 

б) складова загальної цивілізаційної культури, форма використання організацією 

загальнолюдських культурних надбань; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Суб'єктами управління в державній службі є: 

а) керівники державних установ та організацій; 

б)  керівники місцевих органів виконавчої влади; 

в) службовці державного апарату; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Психологічна характеристика суб'єкта управління в державній службі:  

а) його характер, темперамент та особисті дані; 

б) його стиль управління; 

в) його діяльність; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Культура управління є:  

а) складовою людської культури і формою використання загальнолюдських культурних 

надбань у сфері управління;  



б) сукупність досягнень в організації і здійсненні процесу управління, організації 

управлінської праці, використанні техніки управління, а також вимог, які висуваються 

до систем управління і працівників, обумовлених нормами і принципами суспільної 

моралі, етики, естетики, права; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

V. Управлінська культура є: 

а) складовою людської культури і формою використання загальнолюдських культурних 

надбань у сфері управління;  

б) сукупність досягнень в організації і здійсненні процесу управління, організації 

управлінської праці, використанні техніки управління, а також вимог, які висуваються 

до систем управління і працівників, обумовлених нормами і принципами суспільної 

моралі, етики, естетики, права; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

Література [3; 6; 8-10; 13-15] 

 Тема 11. Психологічні особливості об'єкта управління в державній службі 

1.Мотивація державних службовців як фактор ефективності управління.  

2.Основні теорії мотивації.  

3.Особливості стимулювання праці державних службовців.  

4.Вплив соціально-психологічного клімату в установах державної служби на 

ефективність управління.  

5.Управління соціально-психологічним кліматом організації. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке мотивація? 

2. Яким чином можна мотивувати державного службовця для кращого виконання 

ним службових обов'яків? 

3. Назвіть основні види мотивації в державній службі. 

4. Чи можна шляхом примусу змусити державного службовця краще виконувати 



свої службові обов'язки? 

5. Яким чином здійснюється організація ефективної комунікації на державній 

службі? 

6. Охарактеризуйте процес управління соціально-психологічним кліматом 

організації. 

Теми рефератів: 

1. Психологічні особливості об'єкта управління в державній службі. 

2. Психологічні особливості державних службовців. 

3. Психологічні особливості службовців органів місцевого самоврядування. 

4. Мотивація державних службовців. 

5. Мотивація службовців органів місцевого самоврядування. 

Тестові завдання: 

І. Об'єктами управління в державній службі є: 

а) керівники державних установ та організацій; 

б)  керівники місцевих органів виконавчої влади; 

в) службовці державного апарату; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Психологічна характеристика об'єкта управління в державній службі:  

а) його характер, темперамент та особисті дані; 

б) його стиль управління; 

в) його діяльність; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 



є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Мотива́ція — це:  

а) спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, 

керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і 

стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби; 

б) процес стимулювання працівників до здійснення ефективної діяльності, 

спрямованої на досягнення цілей підприємства; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. Психологічні особливості державних службовців включають: 

а) їхній характер, темперамент та особисті дані; 

б) їхній стиль управління; 

в) їхню діяльність; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. До основних теорій мотивації належать: 

а) Теорія мотивації А. Маслоу; 

б) Теорія мотивації Фредеріка Герцберга; 

в)  Теорія мотивації Девіда Мак Клелланда; 

г) Теорія мотивації Л. Портера - Е. Лоулера; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає.  

  Література [3; 6; 8-10; 13-15] 

 Тема 12. Психологічні основи взаємодії суб'єкта і об'єкта управління в 



державній службі  

1. Сутність поняття “комунікація”.  

2. Організація ефективної комунікації на державній службі.  

3. Специфіка міжособистісної комунікації.  

4. Вербальна комунікація.  

5. Структура та елементи інтерактивної міжособистісної взаємодії "керівник" - 

"підлеглий".  

6. Організаційні та міжособистісні конфлікти: сутність та заходи щодо 

запобігання їм. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте структуру взаємодії керівника та підлеглого.  

2. Що таке міжособистісні конфлікти? 

3. Що таке комунікація? 

4. Яким чином здійснюється комунікація на державній службі? 

5. Розкрийте сутність поняття “вербальна комунікація”. 

6. Чим міжособистісні конфлікти відрізняються від організаційних конфліктів?  

7. У чому полягає зміст адміністративної реформи? 

Теми рефератів: 

1. Психологічні основи взаємодії суб'єкта і об'єкта управління в державній 

службі. 

2. Особливості організації комунікації на державній службі. 

3. Комунікаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. 

4. Види комунікацій на державній службі. 

5. Особливості взаємодії керівника та підлеглого на державній службі. 

Тестові завдання: 

І. Комунікація — це: 

а) процес обміну інформацією між двома або більше особами, спілкування за 

допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання 

інформації; 



б) встановлений зв'язок між різними особами чи установами, спрямований на обмін 

різноманітною інформацією; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Комунікація в органах державної влади буває:  

а) усною; 

б) письмовою; 

в) візуальною; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. До основних видів вербальної комунікації належать:  

а) Контакт масок — формальне спілкування, коли відсутнє прагнення зрозуміти і 

враховувати особливості особистості співрозмовника; 

б) Світське спілкування — його суть у безпредметності, тобто люди кажуть не те, 

що думають, а те, що належить говорити в подібних випадках; це спілкування 

закрите, тому що точки зору людей на те чи інше питання не мають ніякого 

значення і не визначають характеру комунікації; 

в) Формально-рольове спілкування — це такий вид спілкування, при якому його 

зміст, засоби регламентовані соціальними ролями партнерів по спілкуванню: 

вчитель і учень, лицар і дівчина, співробітник міліції і порушник, стюардеса і 

пасажири літака тощо; 

г) Ділове спілкування — це процес взаємодії в спілкуванні, при якому 

відбувається обмін інформацією для досягнення певного результату. Тобто це 

спілкування цілеспрямоване. Воно виникає на основі і з приводу певного виду 

діяльності; 

ґ) Духовне міжособистісне спілкування (інтимно-особистісне) — розкриваються 



глибинні структури особистості; 

д) правильні відповіді “а” і “б”; 

е) правильні відповіді “в” ”ґ”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІV. Для здійснення процесу комунікації необхідні: 

а) наявність щонайменше двох осіб: відправника — особи, яка генерує 

інформацію, що призначена для передачі; та одержувача — особи, для якої 

призначена інформація, що передається; 

б) наявність повідомлення, тобто закодованої за допомогою будь-яких символів 

інформації, призначеної для передачі; 

в) наявність каналу комунікації, тобто засобу, за допомогою якого передається 

інформація; 

г) наявність зворотного зв'язку, тобто процесу передачі повідомлення у 

зворотному напрямку: від одержувача до відправника; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає.  

V. До основних сторін комунікації належать: 

а) комунікативна сторона спілкування;  

б) інтерактивна сторона спілкування; 

в) перцептивна сторона спілкування; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

 Література [3; 6; 8-10; 13-15] 



 Тема 13. Адміністративна реформа і розвиток державної служби в Україні 

1. Сутність та зміст адміністративної реформи в Україні.  

2. Мета та завдання адміністративної реформи.  

3. Основні етапи та напрямки проведення адміністративної реформи.  

4. Стратегія розвитку державної служби як складової адміністративної реформи. 

Шляхи оптимізації структури управління державною службою.  

5. Світовий досвід проведення адміністративної реформи.  

Питання для самоконтролю: 

1. Які основні напрями проведення адміністративної реформи (децентралізації 

управління) Ви можете назвати? 

2. У чому полягає зв'язок адміністративної реформи та розвитку державної 

служби? 

3. Що є метою розвитку державної служби? 

4. У чому полягає стратегія розвитку державної служби? 

5. Наведіть приклади законопроектів, спрямованих на розвиток адміністративної 

реформи.  

6. Окресліть основні шляхи реформування державної служби в Україні. 

Теми рефератів: 

1. Адміністративна реформа і розвиток державної служби в Україні. 

2. Складові адміністративної реформи в Україні. 

3. Особливості проведення адміністративної реформи в Україні на 

регіональному та місцевому рівнях. 

4. Політика децентралізації в Україні та її вплив на діяльність органів місцевого 

самоврядування. 

5. Шляхи реформування державної служби в Україні. 

Тестові завдання:  

І. Метою адміністративної реформи в Україні є:  

а) комплексна перебудова системи державного управління в Україні та утворення 

нових, необхідних інститутів державного управління, яких поки що немає в нашій 



країні; 

б) поетапне створення системи державного управління, яка забезпечить становлення 

України як розвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем 

життя, культури та демократії; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Змістом проведення адміністративної реформи в Україні виступає:  

а) комплексна перебудова системи державного управління в Україні та утворення 

нових, необхідних інститутів державного управління, яких поки що немає в нашій 

країні; 

б) поетапне створення системи державного управління, яка забезпечить становлення 

України як розвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем 

життя, культури та демократії; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Основними завданнями проведення адміністративної реформи в Україні є:  

а) формування ефективної організації виконавчої влади на центральному та місцевому 

рівнях; 

б) формування сучасної системи місцевого самоврядування; 

в) запровадження принципів функціонування органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування як діяльності для надання державних та громадських послуг, 

забезпечення реалізації людських прав та свобод; 

г) організація державної служби на нових засадах; 

ґ) створення сучасної системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів; 

д) можливо, поступове запровадження раціонального адміністративно-територіального 

устрою; 

е) правильні відповіді "а" - "г"; 

є) усі відповіді правильні. 

IV. До основних напрямків проведення адміністративної реформи в Україні 



належать: 

а) створення нової правової бази; 

б) формування нових інститутів, організаційних структур державного управління; 

в) кадрове забезпечення нової системи державного управління; 

г) наукове та інформаційне забезпечення державного управління; 

ґ) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "в" і "г"; 

е) усі відповіді правильні. 

V. Розвиток України і проведення адміністративної реформи мають 

супроводжуватися розвитком та вдосконаленням державної служби. Метою 

такого розвитку є: 

а) становлення професійної, ефективної, стабільної та авторитетної державної служби; 

б) створення ефективної системи державного управління та місцевого самоврядування; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

Література [1; 2; 4-6; 8-11; 13-15; 17; 18] 

 Тема 14. Управління людськими ресурсами та державною службою. 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних 

службовців. 

1. Сутність управління людськими ресурсами.  

2. Особливості управління людськими ресурсами в системі державної служби. 

3.  Кадрове планування та кадровий розвиток.  

4. Управління державною службою в Україні.  

5. Кадрова робота в органах державної влади.  

6. Система підготовки та перепідготовки державних службовців.  

7. Підвищення кваліфікації державних службовців.  

8. Роль підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в 

удосконаленні державного управління.  

9. Зарубіжний досвід підготовки та перепідготовки державних службовців.   



Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття "управління людськими ресурсами". 

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

3. Що таке кадрова політика? 

4. Розкрийте сутність процесу навчання державних службовців. 

5. Яким чином здійснюється підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня 

персоналу державного управління? 

6. Покажіть основні принципи організаційної підготовки персоналу державної 

служби. 

Теми рефератів: 

1. Управління людськими ресурсами та державною службою.  

2. Особливості підготовки державних службовців.  

3. Перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців. 

4. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації службовців органів 

місцевого самоврядування. 

5. Особливості управління людськими ресурсами на регіональному та місцевому 

рівнях. 

Тестові завдання: 

І. Управління людськими ресурсами - це:  

а) здійснення всіх функцій менеджменту, пов’язаних з плануванням, набором, відбором, 

розвитком, використанням, винагородою, збільшенням потенціалу людських ресурсів; 

б) діяльність керівників органів управління, яка пов’язана з плануванням, залученням, 

добором, соціалізацією, професійними розвитком, оцінюванням показників діяльності, 

оплатою праці, мотивацією, підтримкою робочих відносин з метою максимального 

використання потенціалу людських ресурсів;  

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Управління людськими ресурсами базується на наступних передумовах: 

а) орієнтованістю на місію організації; 



б) відповідності стану зовнішнього середовища; 

в) відповідності організаційній культурі; 

г) участі керівництва організації; 

ґ) існування кваліфікованих спеціалістів; 

д) правильні відповіді "а" і "б"; 

е) правильні відповіді "в" - "д"; 

є) усі відповіді правильні. 

ІІІ. Кадрова політика - це:  

а) визначення стратегії і тактики, політичного курсу роботи з кадрами, який визначає 

завдання, пов’язані зі ставленням організації до зовнішніх факторів, а також завдання, 

пов’язані зі ставленням до персоналу своєї організації; 

б) політика держави у сфері державної служби, головною метою якої є вдосконалення 

кадрового потенціалу, створення дієздатного державного апарату, спроможного 

ефективно здійснювати завдання та функції Української держави шляхом сумлінного 

виконання державними службовцями покладених на них службових обов’язків; 

в) сукупність прийомів, заходів, методів, форм, пов’язаних із діяльністю кадрів, 

забезпечення органів державної влади кваліфікованими працівниками; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні.  

IV. Кадрова робота складається з:   

а) арсеналу методів, технологій, засобів, механізмів здійснення кадрової політики; 

б) організації роботи з кадрами; 

в) безпосереднього процесу кадрової роботи; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні.  



V. Складовими системи  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів є:    

а) освітньо-професійні та професійні програми підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів державних службовців;    

б) акредитовані навчальні заклади, інститути, центри, які реалізують дані програми; 

в) органи, що здійснюють управління системою професійного розвитку; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні.  

Література [1; 2; 4-6; 8-11; 13-15; 17; 18] 

 Змістовий модуль 3. Зарубіжний досвід кадрової політики і державної 

служби 

    Тема 15. Організація та функціонування державної служби в зарубіжних 

країнах 

1. Особливості здійснення кадрової політики в зарубіжних країнах. 

2. Основні напрямки кадрової політики в зарубіжних країнах. 

3. Державна служба в країнах ЄС: спільне та відмінне.  

4. Особливості проходження державної служби в США.  

5. Нормативно-правове регулювання державної служби в зарубіжних країнах. 

6.  Відбір та призначення державних службовців в країнах ЄС.  

7. Кодекси поведінки. Політичний нейтралітет. Членство в політичних партіях. 

8.  Оплата праці та соціальні преференції для державних службовців.  

9. Спадковість влади: політичні та адміністративні посади. 

Питання для самоконтролю: 

1. Яким чином здійснюється нормативно-правове забезпечення державної служби 

в країнах ЄС? 

2. У чому полягає відповідальність державних службовців у зарубіжних країнах? 

3. Які існують ранги державної служби в європейських країнах? 



4. Розкрийте сутність поняття “спадковість влади”. 

5. Які існують адміністративні посади в країнах ЄС? 

6. Що таке політичний нейтралітет державних службовців? 

Теми рефератів: 

1. Зарубіжний досвід кадрової політики і державної служби. 

2. Правове регулювання кадрової політики в країнах ЄС 

3. Правове регулювання державної служби в країнах ЄС. 

4. Організація та функціонування державної служби в зарубіжних країнах. 

5. Етика держаного службовця в зарубіжних країнах (на прикладі однієї країни). 

6.  Кадрова політика в країнах ЄС. 

Тестові завдання: 

І. Кадрову політику з державної служби в країнах ЄС здійснюють: 

а) органи внутрішніх справ; 

б) органи юстиції; 

в) уряд; 

г) центральні органи виконавчої влади, які відповідають за державну службу; 

ґ) усі відповіді правильні; 

д) правильних відповідей немає; 

е) Ваш варіант. 

ІІ. Основними видами державної служби в Україні є: 

а) цивільна служба; 

б) мілітаризована служба; 

в) комбінована служба; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Основними видами державної служби в країнах ЄС є: 



а) цивільна служба; 

б) мілітаризована служба; 

в) комбінована служба; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. У Федеративні Республіці Німеччина до державних службовців зараховують 

наступні категорії осіб: 

а) чиновники; 

б) службовці; 

в) працівники; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. У Франції до державних службовців зараховують наступні категорії осіб: 

а) чиновники; 

б) службовці; 

в) працівники; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

  Література [1; 5-11; 13-15] 

 Тема 16. Моделі та види державної служби: зарубіжний досвід 



1. Моделі зарубіжної державної служби. Види державної служби.  

2. Особливості державної служби деяких зарубіжних країн.  

3. Система державної служби в країнах Європи та США: порівняльна 

характеристика.  

4. Державна служба в країнах СНД.  

5. Державна служба в країнах Азії та Африки.  

6. Особливості державної служби в країнах Латинської Америки.  

7. Державна служба в Австралії та Океанії.  

8. Основні напрями реформування зарубіжної державної служби. 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть основні моделі державної служби в зарубіжних країнах. 

2. За якими основними критеріями можна класифікувати моделі державної 

служби? 

3. У чому полягають головні відмінності між англосаксонською та 

континентальною моделями? 

4. Яка модель державної служби утверджується в Україні? Обґрунтуйте свій 

висновок.  

5. Що найбільш характерно для відкритих систем державної служби? 

6. Що ви знаєте про особливості держаної служби у Великій Британії та Франції? 

7. Що ви знаєте про особливості держаної служби в США? 

Теми рефератів: 

1. Моделі державної служби: зарубіжний досвід. 

2. Види державної служби: зарубіжний досвід. 

3. Латиноамериканська модель державної служби. 

4. Державна служба в постсоціалістичних країнах Європи. 

5. Шляхи реформування державної служби в країнах СНД. 

Тестові завдання: 

І. До основних груп моделей державної служби належать:  

а) організаційні моделі; 



б) група моделей за рівнем відкритості; 

в) регіональні моделі державної служби; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІ. До організаційних моделей державної служби належать:  

а) централізована модель;  

б) децентралізована модель; 

в) кар’єрна модель; 

г) посадова модель; 

ґ) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "в" і "г"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Знайдіть неправильні відповіді. Англосаксонська модель державної служби є 

поширеною:  

а) в Іспанії; 

б) у Великій Британії; 

в) в США; 

г) в Австралії; 

ґ) в Скандинавських країнах; 

IV.  Яка система державної служби поширена в Україні? 

а) іберійська; 

б) англосаксонська; 

в) континентальна; 

г) радянська; 

ґ) комбінована. 

V.В країнах Латинської Америки найбільш поширеною моделлю державної 



служби є: 

а) іберійська модель; 

б) континентальна модель; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 
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