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 Силабус навчальної дисципліни 

«ПУБЛІЧНА СЛУЖБА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна самостійного вибору вищого навчального закладу 

(обов`язкова) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Основні поняття у сфері публічної служби, її видів та систем, положення 

щодо управління державною службою, правовий статус державних 

службовців, особливості проходження державної служби, запобігання 

корупції у публічній службі, особливості служби в апараті Верховної Ради 

України, апараті органів судової влади, правоохоронних органах, в органах 

виконавчої влади і органах місцевого самоврядування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на надання знань про сутність та систему публічної 

служби, її види та правові засади, вироблення у студентів умінь практичного 

застосування при вирішенні професійних завдань законодавства, що регулює 

відносини у сфері публічної служби (державної служби в органах виконавчої 

влади України, апараті органів законодавчої та судової влади, 

правоохоронних органах, а також служби в органах місцевого 

самоврядування). 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Студенти будуть знати сутність основних категорій у сфері публічної служби, 

її систему та складові; місце державної служби в системі публічної служби, її 

принципи, види та правові засади; основні моделі державної 

служби;організаційно-правові засади управління державною службою; 

правовий статус державних службовців; особливості проходження державної 

служби та запобігання корупції у сфері публічної служби; особливості 

державної служби в окремих органах публічної влади та служби в органах 

місцевого самоврядування. Вміти вільно орієнтуватись у системі нормативно-

правових актів, що регулюють відносини у сфері публічної служби; 

правильно тлумачити та застосовувати правові норми, що регулюють 

відносини у сфері публічної служби; використовувати досягнення юридичної 

науки для вирішення професійних завдань у сфері публічної служби, 

застосовувати наукову та спеціальну літературу, електронні та інші 

інформаційні джерела. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Знання  основних понять у сфері публічної служби та місцевого 

самоврядування дозволяє організовувати та мотивувати людей рухатися до 

спільної мети, працювати в команді, бути лідером; демонструвати та 

застосовувати знання з теорії публічного управління, теорії держави і права, 

сучасної економічної теорії під час організації різних форм власності та 

діяльності органів публічного управління. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Історія публічної служби. Теоретичні засади публічної 

служби. Політична служба. Державна служба. Безпекова служба. Правнича 

служба. Муніципальна служба. Патронатна служба. Децентралізація як 

основний напрям реформування місцевого самоврядування. Концептуальні та 

правові засади реформування місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації повноважень в Україні. 

Види занять:  лекції, семінарські 



Методи навчання:навчальна дискусія 

Форми навчання:очна, заочна 

Пререквізити Управління адміністративними процесами в регіональних економічних системах, 

Теоретико-прикладні проблеми державного управління в Україні, Публічна політика 

та право в публічному управлінні. 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання магістерської 

роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та 

фонду НТБ НАУ 

1. КіваловС.В., Біла-ТіуноваЛ.Р. Публічна служба в Україні:підручник. 

Одеса: Фенікс, 2009. – 688с. 

2. Куйбіда В. С., Хорошенюк О. В. Організація публічної служби в 

Україні:монографія. Кам’янець-Подільський:ЗволейкоД.Г.,2016. – 272с.  
Навчально-методичне забезпечення дисципліни "Публічна служба та місцеве 

самоврядування" для магістрів / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т" ; уклад. А. О. Дєгтяр. - Харків, 2020. - 255 с . - 

http://library.khai.edu/library/fulltexts/doc/Publichna_Sluzhba.pdf 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Розрахункова робота:«Створення публічної служби в окремому регіоні», залік 

Кафедра Публічного управління та підприємництва (601) 

Факультет Програмної інженерії та бізнесу (№6) 

Викладач(і) ПІБ: ДЄГТЯР АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор наук з державного управління 

Профайл викладача: 

Тел.: (057) 788-46-01 

E-mail: adertiar@gmail.com 

Робоче місце: 402 ім. 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  

 

 

Розробник, 

д.н. з держ. упр., професор       Дегтяр А.О. 

 

Завідувач кафедри, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 
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