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Освітня програма 
Рівень вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

Публічне управління та 

адміністрування 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

 

Денна 

 

1 2 2 

Заочна 1 2 2 

 
Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Єфремова Наталя Володимирівна статус по навчальній дисципліні (лектор, 

проведення практичних занять) посада, науковий ступінь, вчене звання – к.ю.н., 

доцент, кабінет, корпус – каб. 505, вул. Піонерська, 2, контактний телефон – 

0672672764, контактна електронна адреса history@onua.edu.ua 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Вивчення дисципліни «Історія державної служби України» сприяє формуванню 

історичної та професійної свідомості майбутнього держслужбовця, дозволяючи 

йому органічно поєднувати знання, погляди, уявлення про етапи, особливості та 

проблеми розвитку державної служби. Володіння матеріалами дисципліни 

«Історія державної служби України» допоможе покращити набуття здобувачем 

загальних компетентностей та навичок соціальної комунікації (Soft Skills) для 

застосування їх у майбутньому. Держслужбовець, що володіє такими знаннями 

здатен краще аргументувати свою позицію; бути здатним до групової співпраці 

та емпатійної взаємодії, спираючись на отриманий історичний досвід та 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

особливості, а також  сприяти недопущенню конфліктних ситуацій.  

Предметом дисципліни «Історія державної служби України» є вивчення 

передумов, закономірностей і особливостей виникнення державного управління 

та державної служби, а також їх функціонування на українських теренах у різні 

історичні епохи.   
Мета 

навчальної 

дисципліни 

Полягає в формуванні у здобувачів вищої освіти як майбутніх 

висококваліфікованих фахівців необхідного базису спеціальних знань про 

визначальні факти, явища, процеси, закономірності і тенденції у розвитку 

державної служби України з урахуванням конкретного історичного періоду, 

широкого загальнокультурного світогляду, професійної правосвідомості та 

правової культури майбутнього держслужбовця, у виховуванні патріотизму та 

поваги до Батьківщини, а також для всебічного глибокого усвідомлення 

цінності незалежності Української держави та її місця в історії Європи. 
Мова викладання  Українська 

Загальний обсяг навантаження 



  Форма навчання Лекції, год. Практичні заняття, год. Самостійна робота, год. Обсяг, кредити 

ЄКТС 

денна форма 14 14          32    2/60 

заочна форма  4 4          52    2/60 

Результати навчання 

Перелік 

результатів 

навчання 

Післ   після вивчення цієї дисципліни здобувач 

вищої освіти буде спроможнім: 
Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

досягнення 

здобувача 

РН08 Уміти здійснювати ефективну комунікацію, 

аргументувати свою позицію, використовувати 

сучасні інформаційні та комунікаційні технології 

у сфері публічного управління та 

адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм 

лекції, практичні, 

самостійне 

навчання, 

консультації з 

викладачем 

Усне опитування, 

виконання завдань 

винесених на 

самостійну роботу 

РН10. Представляти органи публічного управління й 
інші організації публічної сфери та 
презентувати для фахівців і широкого загалу 
результати їх діяльності 

практичні, 

самостійне 

навчання, 

консультації з 

викладачем 

Усне опитування, 

виконання завдань 

винесених на 

самостійну роботу 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,  

сформульований у термінах результатів навчання 

Перелік 

результатів 

навчання 

Після вивчення цієї дисципліни здобувач вищої освіти буде спроможнім: 

РН08. Володіючи знаннями з історії державної служби України уміти здійснювати ефективну 

комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах 

соціальної відповідальності, правових та етичних норм так, щоб не нашкодити державі, 

народу України та інтересам спільної безпеки. 

РН10 Володіючи знаннями з історії державної служби України бути здатними представляти 

органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для 

фахівців і широкого загалу результати їх діяльності, демонструючи спеціальні знання 

про визначальні факти, явища, процеси, закономірності і тенденції у розвитку державної 

служби України з урахуванням конкретного історичного періоду, що у свою чергу є 

свідченням широкого загальнокультурного світогляду, професійної правосвідомості та 

правової культури державного службовця. 

Зміст навчання 

Тема за п/н 
Назва теми 

Посилання на перелік 

результатів навчання 

Л/ПЗ/СРЗ, год.  

 
Тема 1 Предмет і завдання курсу «Історія державної 

служби України», його періодизація та 

історіографія.  

, РН08, РН10. д. ф. з. ф. 

2/2/2 2/2/2 

Тема 2 
Системи управління в Київській Русі та в 

Галицько-Волинській державі. 
РН08, РН10 

0/0/4 0/0/4 

Тема 3 

Органи державної влади та управління на 

українських землях Великого князівства 

Литовського та Речі Посполитої. 

РН08, РН10. 
2/2/2 2/2/6 

Тема 4 
Політико-адміністративний устрій Запорозької 

Січі та Україн-Гетьманщини (ХVI–ХVIІІ ст.)  
РН08,РН10 

2/2/2 0/0/4 

Тема 5 
Державна служба в Україні за часів зверхності 

Російської імперії 
РН08, РН10 

2/2/2 0/0/4 

Тема 6 
Державна служба в Україні за часів зверхності 

Австро-Угорщини 
РН08, РН10 

0/0/4 0/0/6 



Тема 7 Організація управління в УНР доби УЦР  1/1/2 0/0/4 

Тема 8 
Організація управління в Українській державі за 

П. Скоропадського та УНР доби Директорії 
РН08, РН10. 

1/1/2 0/0/6 

Тема 9 
Організація управління в Західній Україні доби 

ЗУНР та за часів ІІ Речі Посполитої 
РН08, РН10 

0/0/4 0/0/4 

Тема 10 

Структура державної влади в умовах 

формування тоталітарного ладу в радянській 

Україні 

РН08,РН10 
2/2/4 0/0/6 

Тема 11 

Структура державної влади в радянській Україні 

в умовах «перебудови» та у незалежній Україні в 

90-х роках ХХ ст.  

РН08, РН10 
2/2/4 0/0/6 
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Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесно-

сті 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - це сукупність 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень. Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання 

на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ «ОЮА» визначено 

у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ «ОЮА» 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua    

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч. 80 

Лекції 10 

Практичні заняття 40 

Самостійна робота 30 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч. 20 

письмова компонента 10 

усна компонента 10 

 Разом за дисципліну: 100 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 
Кількість год. на кожен вид 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів/год     2/60 год.     2/60 год 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  28 8 

● лекційні заняття, год. 14 4 

● практичні заняття, год. 14 4 

● семінарські заняття, год. - - 

● лабораторні заняття, год. - - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 32 52 

● контрольні роботи, кількість годин - - 

● індивідуальне науково-дослідне завдання, год. - - 

● підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, 

год. 
32 52 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


Екзамен + + 

Залік - - 

 


