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В С Т У П 
 
Публічна служба – навчальна дисципліна, метою якої є 

опанування студентами знань про сутність публічної служби, її 
систему, види та правове забезпечення, вироблення у студентів 
умінь практичного застосування законодавства, що регулює 
відносини у сфері публічної служби (державної служби в орга-
нах виконавчої влади, апараті органів законодавчої та судової 
влади, правоохоронних органах, служби в органах місцевого 
самоврядування).  

Завдання навчальної дисципліни полягає у засвоєнні ос-
новних понять у сфері публічної служби, її системи, положень 
щодо управління державною службою, правового статусу дер-
жавних службовців, проходження державної служби, запобі-
гання корупції у сфері публічної службі, особливостей служби 
в Апараті Верховної Ради України, апараті органів судової вла-
ди, правоохоронних органах, органах виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування. 

Навчання відбувається у формі лекцій, практичних за-
нять, індивідуальних і групових консультацій, самостійної ро-
боти студентів, виконання ними індивідуальних завдань. Якість 
засвоєння матеріалу перевіряється на іспиті. 

У результаті оволодіння навчальною дисципліною “Пу-
блічна служба” студенти п о в и н н і:  

з н а т и сутність основних категорій у сфері публіч- 
ної 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 публіч- 
ної служби, особливості державної служби в окремих орга- 
нах публічної влади та служби в органах місцевого само- 
врядування; 
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у м і т и використовувати отримані знання у практик- 
ній діяльності; 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; використо-
вувати досягнення юридичної науки для вирішення професій-
них завдань у сфері публічної служби; користуватись науковою 
та спеціальною літературою, електронними та іншими інфор-
маційними джерелами. 
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З М І С Т 

 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ.  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК СКЛАДОВА  
ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 

 
Загальні засади публічної служби 

 
Поняття та ознаки публічної служби, її місце в систе- 

мі публічного управління. Підходи до визначення поняття  
“публічна служба” (державна служба в органах виконавчої  
влади, апараті органів законодавчої та судової влади, право- 
охоронних органах, служба в органах місцевого самовряду- 
вання), загальна характеристика її основних видів. Співвід- 
ношення понять “публічна служба”, “державна служба”,  
“муніципальна служба”, “цивільна служба”, “мілітаризована 
служба”. 

 
 
Державна служба в системі публічної служби,  
її види, принципи та правове регулювання 

 
Поняття державної служби, її види та принципи. Правові 

засади державної служби. Сучасні моделі державної служби:  
а) “відкрита” (або посадова) англосаксонська модель державної 
служби – відносно децентралізована відкрита модель, що реалі-
зується у Великій Британії, й децентралізована відкрита модель – 
у США; б) “закрита” (або кар’єрна) модель державної служби, 
притаманна країнам континентальної Європи: централізована 
закрита модель – французька; відносно децентралізована  
модель – німецька. Основні риси відкритої та закритої моделей 
державної служби. Особливості організації моделі державної 
служби в Україні. 
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Управління державною службою 
 

Поняття управління державною службою. Завдання та 
принципи управління державною службою. Правові засади 
управління державною службою. Система управління держав-
ною службою. Кабінет Міністрів України як орган управління 
державною службою. Центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
державної служби. Комісія з питань вищого корпусу державної 
служби. Конкурсна комісія як суб’єкт управління державною 
службою. Керівник державної служби. Служба управління пер-
соналом. 

Кадрова політика у сфері державної служби. Види (типи) 
державних посад. Політичні, адміністративні та патронатні поса-
ди, їх особливості та співвідношення. Патронатна служба. 

 
 

Правовий статус державних службовців 
 

Поняття та види державних службовців. Посадова особа. 
Співвідношення понять “посадова особа” та “службова особа”. 
Поняття та елементи правового статусу державних службов- 
ців. Права, обов’язки і гарантії державних службовців. Обме-
ження державних службовців. Підпорядкування державного 
службовця та виконання наказу (розпорядження), доручення. 
Політична неупередженість державних службовців, її зміст та 
особливості. 

Загальна характеристика юридичної відповідальності 
державних службовців. Дисциплінарна та матеріальна відповіда-
льність державних службовців. Порядок притягнення держав- 
них службовців до дисциплінарної відповідальності. Адміністра-
тивна відповідальність державних службовців. Порядок притяг-
нення державних службовців до адміністративної відповідаль- 
ності.  
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Проходження державної служби 
 

Проходження державної служби: поняття та стадії. Право 
на державну службу відповідно до законодавства України.  
Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу. 
Процедури вступу на державну службу, їх види. Конкурс на  
зайняття вакантної посади державної служби. Спеціальна  
перевірка при вступі на державну службу. Призначення на поса-
ду державної служби. Випробування. Присяга державного  
службовця. 

Категорії посад державної служби та ранги державних 
службовців. Службова кар’єра: зміст та основні процедури.  
Оцінювання результатів службової діяльності. Підвищення  
рівня професійної компетентності державних службовців. Ста-
жування державних службовців. Переведення та службове відря-
дження державних службовців. Зміна істотних умов державної 
служби. Заохочення державних службовців. Відсторонення від 
виконання посадових обов’язків та проведення службового  
розслідування щодо державних службовців. Підстави припинен-
ня державної служби. Засоби правового захисту державних  
службовців. 

 
 

Запобігання корупції у сфері публічної служби 
 

Механізми запобігання корупції у сфері публічної служ-
би. Етичні засади публічної служби. Кодекси етики та правила 
етичної поведінки. Конфлікт інтересів у публічній службі, запо-
бігання йому та врегулювання. Фінансовий контроль як захід 
запобігання корупції у публічній службі. Суб’єкти запобігання 
корупції у сфері публічної служби, їх  види та компетенція. 
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II. ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ  
В ОКРЕМИХ ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 
Державна служба  

в апараті органів законодавчої та судової влади 
 

Правове та організаційне забезпечення державної служби 
в Апараті Верховної Ради України. Правовий статус державних 
службовців в Апараті Верховної Ради України. Проходження 
державної служби в Апараті Верховної Ради України. 

Правове та організаційне забезпечення державної служби 
в апараті органів судової влади. Види і правовий статус держав-
них службовців в апараті органів судової влади. Правовий статус 
помічника судді. Проходження державної служби в апараті орга-
нів судової влади.  

 
Особливості проходження  

державної служби в органах виконавчої влади 
 

Загальна характеристика державної служби в органах ви-
конавчої влади. Державна служба в Національній поліції. Понят-
тя та принципи служби в Національній поліції. Правові та орга-
нізаційні засади служби в Національній поліції. Проходження 
служби в Національній поліції. Дисциплінарна відповідальність 
поліцейських. 

Дипломатична служба. Поняття та принципи дипломатич-
ної служби. Правове та організаційне забезпечення дипломатич-
ної служби. Проходження дипломатичної служби. Дисциплінар-
на відповідальність працівників дипломатичної служби. 

Військова служба як державна служба особливого харак-
теру. Поняття, принципи та види військової служби. Правове та 
організаційне забезпечення військової служби. Проходження вій-
ськової служби. Альтернативна (невійськова) служба, порядок її 
проходження. Дисциплінарна відповідальність військовослуж-
бовців. Організаційно-правові засади служби в органах Служби 
безпеки України. Склад кадрів Служби безпеки України. Прохо-
дження військової служби в органах Служби безпеки України. 
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Служба в органах прокуратури 
 

Загальна характеристика служби в органах прокуратури. 
Правове та організаційне забезпечення служби в органах проку-
ратури. Проходження служби в органах прокуратури. Дисциплі-
нарна відповідальність прокурорів. 
 

Служба в органах місцевого самоврядування 
 

Поняття, ознаки та принципи служби в органах місцевого 
самоврядування. Правове та організаційне забезпечення служби 
в органах місцевого самоврядування. Правовий статус посадових 
осіб місцевого самоврядування. Проходження служби в органах 
місцевого самоврядування. 
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