
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Службове право 
 

1. Кафедра: Адміністративного права та адміністративного процесу 

2.Інформація 

про 

викладача. 

Волокітенко Ольга Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності. Автор понад 30 наукових праць. Досвід роботи 8 роки. 

У 2021 році пройшла міжнародне стажування у місті Люксембург. 

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, адміністративна 

відповідальність, проблеми розвитку адміністративного права. 

З викладачем можна зустрітися: м. Одеса, пров. Сабанський, 4 

каб.,електронна адреса olgavolokitenko@ukr.net 

3. Ступінь 

вищої освіти 

Бакалавр 

4. Форма 

навчання 

Денна, заочна 

5. Статус 

навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в 

структурно-

логічній схемі 

Викладається у  четвертому семестрі на другому році навчання.  

7. Кількість 

кредитів 

ЄКТС: 

- загальна 

кількість 

годин: 

 

 

 

3     

 

 

90  

 

8. Короткий 

зміст 

навчальної 

дисципліни 

Службове право – одна з фундаментальних і 

найважливішихгалузейправа будь-якоїдержави. 
Службове право органічнопов’язане з виконавчоювладою 

тадержавнимуправлінням. Воно єобов’язковимінструментом, за 

допомогою 
якогоздійснюєтьсяреалізаціядержавноївиконавчоївлади у формі 
державного управління. Йогонорми є правовою основою побудови 

йефективногофункціонуваннянайбільшактивної та 

потужноїдержавної 
підсистеми – апарату державного управління. 
Підготовкакваліфікованихправоохоронціввимагаєвпровадженнянов

ітніхосвітніхтехнологій і методичних форм. 
Мета дисципліниполягає в 

більшпоглибленомувивченнінормативнихактівщодорегулюванняуп

равлінськихправовідносин, реалізаціясфери 
державного управління, проходженнядержавноїслужби та 

вміннізастосовуватиїх на практиці. 
Навчальноюпрограмоюдисципліни «Службове право» 



передбаченочитаннялекцій, проведеннясемінарських і практичних 

занять, на яких 
обговорюютьсяосновнітеоретичніположенняслужбового права 

івідпрацьовуютьсянавички практичного застосування норм 

вітчизняного 
законодавства, та складання модульного контролю для 

здійсненняперевірки 
засвоєнихздобувачамизнань. 

9.Міждисцип

лінарні 

зв’язки 

 адміністративне право; 

 адміністративна відповідальність; 

 адміністративний процес; 

 конституційне право; 

 цивільне право та процес; 

 фінансове право; 

 трудове право; 

 теорія держави та права; 

 

10. Форми і 

методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та практичних 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: діалектичний метод який поділяється на 

динаміку та статику, метод формування пізнавальних інтересів, метод 

контролю та самоконтролю у процесі навчання. 

11.Форми 

контролю. 

Залік 

12. Методи 

та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та 

шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у 

рамках аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної 

роботи - 60 балів;         40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 



ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 
 

13.Результат

и навчання:  

У результатівивченнянавчальноїдисципліни 

знати : 

 основні поняття, цілі, завдання та функції державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування їх місце в 

демократичній, правовій, соціальній державі, громадянському 

суспільстві та пріоритетні напрями її подальшого розвитку; 

 сутність принципів державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування їх особливості як соціального та 

правового інституту та структуру державної служби, служби в 

органах місцевого самоврядування зміст і сутність норм 

конституційного, адміністративного, міжнародного, публічного 

права у розрізі застосування у практичній діяльності; 

 структуру та зміст складових організаційного інституту 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування 

у тому числі: види державної служби; основні ознаки, принципи 

класифікації посад в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування; етапи проходження державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування 

нормативно-правову базу щодо їх організації та реалізації;  

 засади функціонального управління державною службою, 

служби в органах місцевого самоврядування; методи, критерії 

та технології оцінки ефективності управлінської діяльності, 

правовий статус державних службовців, службовців в органах 

місцевого самоврядування загальні вимоги, права, обов’язки, 

гарантії, заохочення та встановлені до них правила поведінки; 

вміти: здійснювати відповідні заходи, спрямовані на реалізацію 

державної політики в сфері державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування дотримуватись основних вимог до 

державних службовців, служби в органах місцевого самоврядування і 

поводити себе в межах загальних правил поведінки державного 

службовця, службовця в органах місцевого самоврядування; 

застосовувати на практиці методи функціонального управління 

державною службою, службою в органах місцевого самоврядування 

оцінки кадрів державних службовців, службовців в органах місцевого 



самоврядування; розробляти посадові інструкції на основі 

професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних 

службовців та використовувати свої права щодо професійного 

навчання, обрання необхідних форм безперервного навчання. 

 

14. Основні 

інформацій

ні джерела 

1. КонституціяУкраїни : Закон Українивід 28.06.1996 р. № 

254к/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-

ВР (дата звернення: 03.11.2020).  

2. Закон Українивід 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про 

державну службу»  

3. Кодекс адміністративногосудочинстваУкраїни : Закон 

Українивід  06.06.2005 р. №  2747-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15(дата звернення: 

03.11.2020).  

4. Кодекс України про адміністративніправопорушення : Закон 

Українивід 07.12.1984 р. № № 8073-X. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10 (дата звернення 

02.11.2020). 

5. Про співробітництвотериторіальнихгромад : Закон 

Українивід 17 черв. 2014 р. № 1508-VII.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18(дата звернення 

08.07.2020). 

6. Про центральніорганивиконавчоївлади : Закон Українивід 17 

бер. 2011 р. № 3166-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17(дата звернення: 

17.07.2020). 

7. Про запобіганнякорупції : Закон Українивід14 жовт. 2014 р. 

№ 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 

(дата звернення 02.08.2020). 

8. Про адміністративніпослуги :Закон Українивід 06 вер. 2012 

р. № 5203-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-

17 (дата звернення 16.07.2020). 
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