
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Організаційно-правові питання публічної служби в 

Україні  
 

1. Кафедра: Адміністративного права та адміністративного процесу 

2. Ступінь вищої освіти Магістр 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

вибіркова  

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у другому та третьому семестрах, першого 

та  другого року навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

4 

 

 

120 

12 

6 

6 

108 

6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Передумовою впровадження європейських 

стандартів життя та виходу України на провідні позиції 

у світі є стратегічні зміни в діяльності органів публічної 

влади за відповідними векторами розвитку, безпеки, 

відповідальності й гордості, визначеними в Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2022-2027». У межах 

оновленого векторного руху заплановано проведення 72 

реформи і програми розвитку держави, серед яких 

чільне місце належить реформі органів державної влади 

та місцевого самоврядування. 

З метою побудови демократії, правової держави із 

соціально-орієнтованою ринковою економікою, 

здійснення економічних і соціальних перетворень і 

надання державою громадянам управлінських послуг на 

високому рівні, просування у напрямі європейської 

інтеграції, які можливі лише за умови створення 

ефективної системи державного управління, частиною 

якої є публічна служба, проводиться широкомасштабна 

адміністративна реформа. Адміністративна реформа 

спрямована на удосконалення кадрового потенціалу, 

створення оновленого, потужного і дієвого державного 

апарату, становлення професійної публічної служби. 

Важливим чинником адміністративної реформи є 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

публічних службовців. 



 

 

Метою вивчення зазначеної навчальної 

дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти– 

цілісного уявлення щодо актуальних питань організації 

публічної служби; особливості здійснення контролю за 

виконанням повноважень службових та посадових осіб; 

прищеплення глибоких знань діючого законодавства в 

галузі діяльності публічних службовців, умінь та 

навичок правильного його застосування, визначення 

проблем, що виникають при його застосуванні, та 

шляхів їх усунення; формування наукового світогляду 

тощо. Отже дисципліна «Організаційно-правові питання 

публічної служби в Україні» відіграє значну роль у 

підготовці фахівців правоохоронної діяльності та 

правознавців. 

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Адміністративне право, Кримінальне право, 

Адміністративна відповідальність, Цивільне право, 

Сімейне право, Поліцейська діяльність. 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 

9. Форма контролю: Залік (3 семестр) 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

(для заочної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної 

дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, 

що складається з балів поточного й семестрового 

контролю і дорівнює максимально 100 балам. 

Оцінювання знань ЗВО здійснюється за уніфікованою 

системою, яка поширюється на всі навчальні дисципліни 

незалежно від обсягу та тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж 

двох і більше семестрів, підсумком є середньозважена 

оцінка, з урахуванням результатів за попередні 

семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях 

(аудиторна робота) –      50 балів (на початку кожного 

семестру науково-педагогічний працівник в залежності 

від тематичного плану – кількості семінарських та 



 

 

практичних занять, передбачених тематичним планом - 

визначає максимальну кількість навчальних занять, на 

яких здобувач вищої освіти може отримати не більше  

50-ти балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в 

залежності від активності та прояву знань і вмінь 

здобувача вищої освіти, становить: «3», «4» або «5». В 

кінці семестру (заліково-екзаменаційної сесії) науково-

педагогічний працівник розраховує суму підсумкового 

балу за роботу здобувача вищої освіти на семінарських 

та практичних заняттях за формулою: 
 

∑П= 
∑КБ 

×50, 
(∑кз×5)×0,66 

 

де: 

∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та 

практичних заняттях; 

∑КБ – сума накопичених балів  («3», «4», «5») під час 

семінарських та практичних занять; 

∑кз – кількість семінарських та практичних занять, 

передбачених тематичним планом за семестр; 

 «5» - максимальна кількість балів за одне навчальне 

заняття; 

«0,66» - балансуючий коефіцієнт; 

«50» - максимальна кількість балів, яку може 

накопичити здобувач вищої освіти на семінарських та 

практичних заняттях; 

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у 

семестрі робочою програмою навчальної дисципліни 

передбачено більше 1-єї самостійної роботи, тоді 30 

балів ділиться на їх кількість, це і буде максимальна 

кількість балів за одну самостійну роботу); 

- залік/екзамен – 40 балів; 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 

балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу 

успішності ЗВО має право перескладати усі форми 

поточного контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником, але 

не пізніше останнього навчального заняття перед 

підсумковим контролем. 

 

 



 

 

11. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має  

знати: 

• правову основу, завдання та особливості публічної 

служби в Україні; права та обов'язки публічних 

службовців;  

• підстави та порядок притягнення публічних 

службовців до відповідальності; 

• порядок проходження публічної служби; 

• підстави припинення публічно-службових 

відносин; 

• ранги та категорії державних службовців. 

вміти: 

• користуватися нормативно-правовою базою, що 

регламентує діяльність публічних службовців; 

• правильно тлумачити та використовувати 

відповідні статті нормативно-правових актів. 

• застосовувати норми чинного кримінального та 

адміністративного законодавства України в 

конкретних правових ситуаціях; 

• тлумачити положення окремих відомчих 

нормативних актів, що регламентують порядок 

проходження публічної служби . 

12. Основні 

інформаційні джерела 
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3. Про державну службу: Закон України від 
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