МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни
“ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ”
(для магістрів)

Київ
ДП «Видавничий дім «Персонал»
2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Підготовлено професором кафедри організації самоврядування
В. В. Омельчуком
Затверджено на засіданні кафедри організації самоврядування
(протокол № 4 від 28.11.08)
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Омельчук В. В. Навчальна програма дисципліни “Теорія та історія державної служби” (для магістрів). — К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. —
20 с.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план,
зміст дисципліни “Теорія та історія державної служби”, вказівки до виконання контрольної роботи, теми контрольних робіт, питання для самоконтролю,
а також список літератури.

© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП), 2011
© ДП «Видавничий дім «Персонал», 2011

Формування в Україні громадянського суспільства з переходом
від забюрократизованої чиновницької моделі тоталітарного суспільства до відкритої демократичної системи державної служби, покликаної служити інтересам народу, вимагає ґрунтовного науково-методологічного забезпечення та осмислення цього процесу.
Процес становлення та розвитку системи державного управління
в Україні та державної служби як складової управлінської діяльності
потребує вирішення широкого кола питань, пов’язаних з будівництвом демократичної держави з ринковою економікою, розвинутою системою соціальних стандартів і гарантій для кожного її громадянина
незалежно від місця проживання.
Важлива роль у демократичній державі належить налагодженню
ефективної системи державної служби на всіх рівнях із застосуванням національного історичного та зарубіжного досвіду. Впровадження демократичних засад в систему державного управління та державної служби потребує також подальшого правового регулювання
діяльності органів державної влади та управління, особливо на місцях.
“Теорія та історія державної служби” — одна з дисциплін, що належить до тих, які створюють основну базу знань, необхідну для ефективної підготовки фахівців з менеджменту організацій, в галузі державного управління та місцевого самоврядування, державної служби,
регіонального розвитку.
Підготовка фахівців у сфері менеджменту організацій, а також соціології місцевого самоврядування і державного управління, має на
меті дати слухачам теоретичні знання та виробити в них практичні
навички опрацьовувати й обґрунтовувати конкретні пропозиції, які
стосуються актуальних проблем державного управління та місцевого
самоврядування, державної служби, а також передбачає вивчення національних традицій державної служби як невід’ємної складової державного управління, яка ґрунтується на вітчизняних та зарубіжних
теоретичних розробках і практичних засадах функціонування цього
інституту на сучасному етапі державотворення, позначеному проведенням адміністративної реформи.
У програмі вивчення дисципліни “Теорія та історія державної
служби” міститься як теоретичний матеріал, так і специфіка застосування отриманих знань і навичок на практиці.
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Вивчення дисципліни “Теорія та історія державної служби” сприяє вирішенню кількох завдань, у тому числі:
• ознайомленню із стислою історією розвитку державного управління та державної служби;
• засвоєнню основних теоретичних засад державної служби;
• засвоєнню накопиченого зарубіжного та вітчизняного практичного досвіду державної служби як однієї з найважливіших складових державного управління;
• вивченню правових джерел державної служби;
• набуттю практичних навичок та вмінь, необхідних не лише
фахівцям державного управління і державної служби, а й майбутнім інженерам, менеджерам бізнесу, промисловості, органів
місцевого самоврядування і громадських організацій, фахівцям
з трудового, комерційного, фінансового, адміністративного чи
кримінального права;
• підвищенню компетентності, професіоналізму та патріотизму
майбутніх фахівців народного господарства, державних службовців та службовців місцевого самоврядування в Україні.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
• теорію державного управління та державної служби як комплексну галузь управлінської діяльності;
• поняття та головні ознаки державної служби;
• основні засади та механізми державної служби;
• нормативно-правове забезпечення та правові основи діяльності
державних службовців як на загальнонаціональному, так і на
регіональному рівнях;
• структуру системи державної служби в Україні;
• основні принципи державної служби, механізми їх прояву і особливості застосування;
• особливості керування державною службою в Україні;
• місце державної служби в системі організаційно-правових інститутів Української держави;
• правовий статус державних службовців;
• кар’єрне зростання державних службовців та порядок проходження державної служби;
• особливості матеріального та соціально-побутового забезпечення державних службовців;
• зарубіжні моделі державної служби та можливість їх застосування в Україні;
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• особливості та основні види спеціалізованої державної служби
в Україні;
• перспективи розвитку державної служби в контексті проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні;
• управління державною службою та в системі державної служби,
особливості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців;
• витоки та розвиток державного управління та державної служби в країнах Стародавнього Сходу, Давній Греції та Риму;
• теорію та практику державної служби в добу Середньовіччя та в
Новий час;
• новітні концепції державного управління та державної служби;
• витоки державного управління в Україні, розвиток системи державної служби в добу Київської Русі, Галицько-Волинського
князівства, Литовсько-Польський період та добу Речі Посполитої;
• особливості становлення та розвитку інституту державної
служби в козацько-гетьманській державі;
• систему державного управління та державної служби в Наддніпрянській та Західній Україні в ХІХ — на початку ХХ ст.;
• відродження та розвиток національної державної служби в ході
Української революції 1917–1920 рр.;
• специфіку розвитку системи державної служби в Україні в радянську добу;
• основні етапи становлення державної служби в новітній історії
України.
Отже, програма навчальної дисципліни “Теорія та історія державної служби” спрямована на те, щоб дати слухачам знання теоретичних основ дисципліни та застосування здобутих знань, умінь та навичок на практиці.
Дисципліна “Теорія та історія державної служби” викладатиметься з урахуванням найсучасніших інтерактивних методик.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ”
№
пор.

Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль I. Теоретико-методологічні засади
державної служби

1
2
3
4

Теоретичні основи державної служби. Правове забезпечення
державної служби
Особливості виникнення державної служби
Держава і державне управління
Державне управління та керування державною службою
в Україні

Змістовий модуль II. Особливості розвитку державної
служби в Україні
5
Державна служба та організаційно-правові інститути
Української держави
6
Статус державних службовців
7
Кар’єра і порядок проходження державної служби
8
Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних
службовців
9
Етика державної служби
10
Моделі та види державної служби. Зарубіжний досвід
11
Особливості спеціалізованої державної служби в Україні
12
Адміністративна реформа і розвиток державної служби
в Україні
13
Управління людськими ресурсами та державною службою.
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
державних службовців
Змістовий модуль III. Історія розвитку теорії та практики
державної служби
14
Еволюція розвитку світової державної служби як інституту
державного управління
15
Становлення та розвиток української державної служби
Разом годин: 108
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ЗМІСТ
дисципліни
“ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ”
Змістовий модуль I. Теоретико-методологічні засади
державної служби
Тема 1. Теоретичні основи державної служби.
Правове забезпечення державної служби
Сутність та особливості державної служби. Цілі та функції державної служби. Види державної служби. Моделі державної служби.
Принципи державної служби. Нормативно-правове забезпечення
державної служби та діяльності державних службовців.
Література [2; 5; 7; 8; 10; 13; 14; 19–21; 29; 39; 42; 43]
Тема 2. Особливості виникнення державної служби
Виникнення державної служби. Еволюція поняття “державна
служба”. Державна служба як наука і навчальна дисципліна. Деякі
аспекти виникнення термінології державної служби. Основні концепції державної служби.
Література [1; 4; 7; 9; 13; 14; 16; 22; 23; 36; 45]
Тема 3. Держава і державне управління
Поняття держава та державна влада. Устрій та форми держави.
Правова держава і громадянське суспільство: розвиток ідеї та сучасність. Сутність та принципи державного управління. Функції державного управління. Філософія як складова науки державного управління.
Література [1–3; 6; 9; 13; 14; 22; 23; 26]
Тема 4. Державне управління та керування державною
службою в Україні
Гілки державної влади та поділ повноважень між ними. Державний устрій в Україні. Влада. Структура та правові джерела влади.
Виконавча гілка влади як складова системи державного управління.
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Регіональні та місцеві органи виконавчої влади. Особливості управління державною службою в Україні.
Література [3; 5–7; 9; 13; 14; 22; 23; 33]
Змістовий модуль II. Особливості розвитку державної служби
в Україні
Тема 5. Державна служба та організаційно-правові
інститути Української держави
Правові джерела державної служби. Система державної служби. Характеристика державної служби в Україні. Методи управління державною службою. Методи управління державною службою в
Україні та за кордоном: порівняльна характеристика.
Література [1; 6; 7; 9; 13; 14; 16; 22; 23; 45]
Тема 6. Статус державних службовців
Сутність правового поняття “державний службовець”. Типи посад державних службовців. Класифікація адміністративних посад
державної служби та рангів державних службовців. Правовий статус
державного службовця. Види відповідальності державних службовців. Порядок проведення службового розслідування.
Література [3; 5; 7; 9; 13; 14; 22; 23; 29; 37]
Тема 7. Кар’єра і порядок проходження державної служби
Службова кар’єра. Прийняття на державну службу. Проходження
державної служби. Кадрове забезпечення державної служби. Припинення державної служби.
Література [1; 2; 4; 7; 13; 14; 22; 23; 29; 37]
Тема 8. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення
державних службовців
Сутність матеріального та соціально-побутового забезпечення державних службовців. Основні напрями матеріального забезпечення
державних службовців. Напрями соціально-побутового забезпечен-
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ня державних службовців в Україні. Оплата праці державних службовців. Пенсійне забезпечення державних службовців.
Література [3; 4; 6; 9; 13; 14; 22; 23; 29; 36]
Тема 9. Етика державної служби
Сутність понять “мораль” та “етика”. Співвідношення моралі та
етики. Етика державного управління. Етична культура державних
службовців. Естетична культура державних службовців.
Література [7; 9; 13; 14; 22; 23; 28; 31; 37]
Тема 10. Моделі та види державної служби.
Зарубіжний досвід
Моделі зарубіжної державної служби. Види державної служби.
Особливості державної служби деяких зарубіжних країн. Система
державної служби в країнах Європи та США: порівняльна характеристика. Основні напрями реформування зарубіжної державної служби.
Література [7; 9; 12–14; 22; 23; 25; 27; 38]
Тема 11. Особливості спеціалізованої державної служби
в Україні
Сутність спеціалізованої державної служби. Особливості становлення та розвитку спеціалізованої державної служби в Україні.
Підсистеми спеціалізованої державної служби. Особливості звань
(чинів) службовців спеціалізованої державної служби. Система
військових звань та посад Збройних сил України. Особливості матеріально-побутового забезпечення службовців деяких видів спеціалізованої державної служби.
Література [1; 3; 4; 6; 9; 13; 14; 22; 23]
Тема 12. Адміністративна реформа і розвиток державної
служби в Україні
Необхідність адміністративної реформи в Україні. Зміст та мета
адміністративної реформи. Основні етапи та напрями проведення
адміністративної реформи. Стратегія розвитку державної служби як
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складової адміністративної реформи. Шляхи оптимізації структури
управління державною службою.
Література [2; 7; 13; 14; 17; 29; 32; 34; 35; 37; 41]
Тема 13. Управління людськими ресурсами та державною
службою. Підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації державних службовців
Управління людськими ресурсами в системі державної служби.
Кадрове планування. Кадровий розвиток. Управління державною
службою в Україні. Кадрова робота в органах державної влади. Система підготовки та перепідготовки державних службовців. Підвищення
кваліфікації державних службовців. Роль підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в удосконаленні державного
управління.
Література [7; 9; 13; 14; 22–24; 30; 33; 37; 44]
Змістовий модуль III. Історія розвитку теорії та практики
державної служби
Тема 14. Еволюція розвитку світової державної служби
як інституту державного управління
Розвиток держави і державної служби в країнах Стародавнього
Сходу. Державне управління в античних країнах стародавнього світу.
Теорія і практика державної служби в добу Середньовіччя. Розвиток
теорії та практики державного управління та державної служби в епоху Нового часу. Теорія державного управління та державної служби
у працях філософів французького просвітництва XVIII ст. Основні
здобутки Нового часу в галузі державного управління та державної
служби. Концепції державного управління та державної служби в
країнах Європи та Америки в ХХ — на початку ХХІ ст. Теорії державного управління в країнах Сходу в ХХ — на початку ХХІ ст.
Література [7; 9; 12; 18; 22; 23; 25; 27; 38]
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Тема 15. Становлення та розвиток української державної
служби
Поява та розвиток системи державного управління та державної
служби в Україні в добу Київської Русі (ІХ — середина ХІІІ ст.). Державне управління та державна служба в Галицько-Волинському князівстві. Система державного управління та державної служби в Україні в Литовсько-Польську добу. Державне управління та державна
служба в козацько-гетьманську добу (друга половина XVII — початок
XVIII ст.). Державне управління та державна служба в Наддніпрянській Україні в ХІХ — на початку ХХ ст. Державне управління та державна служба в Західній Україні в ХІХ — на початку ХХ ст. Відродження
та розвиток національної системи державної служби під час Української революції 1917–1920 рр. Державне управління та державна служба
в Українській РСР.
Література [6; 7; 9; 11; 14; 15; 18; 23; 40]
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Відповідно до навчального плану студенти (слухачі) виконують
контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи студент визначає самостійно за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.
Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4
обсягом щонайменше 12 сторінок друкованого тексту (Times New Roman, 14). Для чіткого та послідовного викладу матеріалу необхідно
скласти план контрольної роботи, який має містити такі обов’язкові
структурні частини:
• вступ (обсягом до 2 сторінок), де висвітлюються сутність і значення теми;
• основну частину — розкривається зміст питань теми роботи, наводяться зауваження;
• висновки, де підсумовується зібраний матеріал та містяться
пропозиції;
• список використаних джерел, на які даються посилання в тексті.
Контрольна робота оформлюється відповідно до методичних вимог: титульна сторінка, де вказується тема роботи, прізвище та ім’я
виконавця, його група та навчальний структурний підрозділ (інститут, кафедра), дата виконання, підписується виконавцем.
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У встановлений термін подається на перевірку на кафедру. До заліку студент допускається, якщо контрольну роботу оцінено позитивно.
У ході написання контрольної роботи студент має використовувати вітчизняні та іноземні інформаційні матеріали, самостійно проводити пошук документальної та фактографічної інформації, здійснювати систематизацію та узагальнення даних, виявляти ключові
моменти, використовувати електронну пошту та телеконференції,
застосовуючи методи пошуку в мережі Інтернет. У випадку необхідності слід проводити реферування документів, формуючи власні погляди на явища, події та процеси, базуючись на знанні граматичних
форм.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Державна служба як комплексний соціально-правовий інститут.
Види державної служби в Україні.
2. Законодавство України про державну службу.
3. Особливості виникнення державної служби.
4. Еволюція змісту поняття державна служба в країнах Європи.
Основні теорії державної служби.
5. Державна служба як складова державного управління.
6. Філософія як складова науки державного управління.
7. Система центральних органів виконавчої влади в Україні. Місцеві органи виконавчої влади в Україні. Державна служба та організаційно-правові інститути Української держави.
10. Система державної служби в Україні та в країнах ЄС: порівняльна характеристика.
11. Статус державних службовців в Україні.
12. Юридична відповідальність державних службовців.
13. Кар’єрне зростання в системі державної служби.
14. Кадрове забезпечення державної служби.
15. Матеріальне забезпечення державних службовців.
16. Соціально-побутове забезпечення державних службовців.
17. Етика державного управління та етична культура державних
службовців.
18. Зарубіжний досвід дотримання етичних норм на державній
службі.
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19. Моделі зарубіжної державної служби.
20. Види зарубіжної державної служби.
21. Особливості становлення та розвитку спеціалізованої державної
служби в Україні.
22. Зв’язок між державною службою і виконанням повноважень народного депутата України.
23. Необхідність проведення адміністративної реформи в Україні.
24. Розвиток державної служби в контексті проведення адміністративної реформи в Україні.
25. Управління людськими ресурсами — наука мистецького управління людьми.
26. Державна кадрова політика України. Управління державною
службою в Україні.
27. Історія розвитку теорії та практики державної служби.
28. Еволюція розвитку світової державної служби як інституту державного управління.
29. Структура державного управління і система державних посад
Русі Х — ХІІІ ст.
30. Становлення національної системи державної служби в України
в добу Хмельниччини.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Розкрийте сутність поняття “державна служба”.
Головні ознаки державної служби в Україні.
Основні функції державної служби.
Яким чином здійснюється правове регулювання державної служби?
Головні ознаки державної служби.
Яке місце серед суспільних наук займає теорія державної служби?
Що таке методологія теорії державної служби?
Основні теоретичні концепції державної служби.
Форми адміністративно-територіального устрою держав.
Основні форми політико-правових режимів.
Організаційно-керівні форми правління ви знаєте?
Основні групи функцій державного управління.
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13. Охарактеризуйте структуру державної влади, створеної в Україні.
14. До якої гілки влади належить Президент України?
15. Чи є виконавчі органи місцевих рад місцевими органами виконавчої влади?
16. Який орган виконавчої влади здійснює управління державною
службою? Назвіть статус цього органу та його основні функції.
17. Які основні інститути української держави об’єднані в державній
службі?
18. Назвіть перші принципи державної служби згідно з українським
законодавством.
19. Дайте назви основних груп базових принципів державної служби. На що вони спрямовані?
20. У чому полягають цілі та функції державної служби як організаційно-правового інституту Української держави?
21. Що таке посада? Яке її місце в системі державних органів?
22. Розкрийте сутність термінів “посадова особа” та “службова особа”.
23. Чим визначається правовий статус державних службовців?
24. Які обов’язки покладено на державних службовців?
25. Які складові включає кар’єра державного службовця?
26. Порядок прийняття на державну службу.
27. У чому полягає стажування на посаду державного службовця?
28. Що таке кадрова політика?
29. Які завдання має вирішувати матеріальне та соціально-побутове
забезпечення державних службовців?
30. Дайте визначення матеріального та соціально-побутового забезпечення державних службовців.
31. Яку структуру має оплата праці державних службовців? Які відпустки отримують державні службовці?
32. У чому полягають особливості пенсійного забезпечення державних службовців?
33. Дайте визначення моралі, її основні складові.
34. У чому полягає відмінність між мораллю та етикою?
35. Складові професійної культури державного службовця.
36. Що таке естетична культура державного службовця?
37. Основні моделі державної служби.
38. За якими основними критеріями можна класифікувати моделі
державної служби?
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39. У чому полягають головні відмінності між англосаксонською та
континентальною моделями?
40. Особливості державної служби у Великій Британії, США, Франції?
41. Які види спеціалізованої державної служби є в Україні?
42. Назвіть спільні ознаки загальної та спеціалізованої державної
служби.
43. У чому полягають особливості наявної системи звань (чинів) спеціалізованої державної служби?
44. Наведіть приклади особливостей матеріально-побутового забезпечення службовців спеціалізованої державної служби.
45. У чому полягає зміст адміністративної реформи?
46. Мета адміністративної реформи.
47. Основні напрями та етапи проведення адміністративної реформи
ви.
48. У чому полягає стратегія розвитку державної служби?
49. Розкрийте сутність поняття “управління людськими ресурсами”.
50. Суб’єкти та об’єкти кадрової політики.
51. Розкрийте основні засади проведення державної кадрової політики у сфері державної служби України.
52. Яким чином здійснюється підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу державного управління?
53. У чому полягав внесок Стародавнього Єгипту в державне управління і державну службу?
54. Охарактеризуйте внесок мислителів Стародавньої Еллади та
Риму в теорію і практику державного управління та державної
служби.
55. Охарактеризуйте внесок працівників та державних діячів Середньовіччя та Нового часу в теорію та практику державного управління і державної служби.
56. Назвіть основні зарубіжні теорії державної служби в Новітню
добу.
57. Назвіть основні етапи розвитку державного управління і державної служби в Україні-Русі та Україні в складі Російської імперії.
58. Якими були основні досягнення держаного управління і державної служби часів Великого князівства Литовського?
59. Охарактеризуйте розвиток державного управління і державної
служби в Україні 1917–1920 рр.
60. Що було найбільш характерним для державного управління
УРСР у складі СРСР?
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