
 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ» 

 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр (осінній/весняний) Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Курс передбачає засвоєння студентами 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 це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на оволодіння студентами необхідних знань та 

навичок з публічної служби. Формування у студентів системних 

знань та навичок з питань правового регулювання суспільних 

відносин, пов'язаних з публічною службою в Україні; формування 

навичок прийняття юридичних рішень та складання відповідних 

юридичних документів, опанування логікою і офіційною діловою 

мовою юридичних документів; підвищення правової культури та 

ерудиції фахівців, оволодіння досвідом інших держав в зазначеній 

сфері; формування впевненості фахівців в благодійності ідей 

правової держави і необхідності їх забезпечення за допомогою 

здійснення ефективної публічної служби, підвищення рівня прав 

службовців, укріпити почуття відданості ідеям справедливості і 

законності, почуття відповідальності перед суспільством, 

державою. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Курс направлено на оволодіння студентами поглиблених знань з 

публічної служби та механізмів застосування в практичній 

діяльності; розуміння сутності 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. 

 

 

емблеми 

факультету/інституту 

(Ф 21.01 - 02) 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Вміння використовувати отримані знання у практичній діяльності, 

вільно орієнтуватись у системі нормативно-правових актів, що 

регулюють відносини у сфері публічної служби, правильно 

тлумачити та застосовувати правові норми, що регулює 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. Керуватися принципами 

права при виконанні своїх професійних обов’язків. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Загальні засади публічної служби. Державна 

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

регулювання. Управління державною службою. Правовий статус 

державних службовців. Проходження державної служби. 

Запобігання корупції у сфері публічної служби. Державна служба 

в апараті органів законодавчої та судової влади. Особливості 

проходження державної служби в органах виконавчої влади. 

Служба в органах місцевого самоврядування. 

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: пояснення, інструктаж, практична робота, 

робота он-лайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання публічних галузей права, загальні та фахові знання, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання та практичні навички можуть бути використані під час 

написання магістерської роботи та у подальшій практичній 

діяльності. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1.Шульга І. Л. Публічна служба в Україні як інструмент реалізації 

соціальних потреб громадян на регіональному рівні.Економіка та 

держава. Київ, 2011.  : № 12.  С. 124-126.  

2.Пасенюк О.М. Публічна служба в Україні. Київ: Юрінком Інтер, 

2009.  384 с.  

3.Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України/ 

Центр політико-правових реформ; Тимощук В.П., ред.  Київ: 

Конус-Ю, 2007.  735 с. 

 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36357 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Конституційного та адміністративного права 

Факультет Юридичний факультет 



 

 

Фото за 

бажанням 

Викладач(і) ПІБ Гусар Ольга Анатоліївна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: 068 934 68 34 

E-mail: Gusar_оa@ukr.net 

Робоче місце: 1-441   
 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну див.: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


