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Загальна інформація про дисципліну
Анотація до
дисципліни

У межах навчальної дисципліни “ Сучасні тенденції розвитку публічної служби” вивчаються вісім тем, зокрема:
Основні концепції організації публічної служби та методологія вивчення зарубіжного досвіду; Статус публічної
служби в сучасному західному суспільстві з урахуванням її концептуальної основи ; Диференціація систем
держслужби зарубіжних країн і їх правове регулювання ; Етапи еволюції державної служби та розвиток теорії
державного управління в XIX-XX ст.; Особливості організації держслужби в країнах з федеративним і унітарною
типом держуправління; Передумови, напрямки та принципи сучасної модернізації держслужби та служби в ОМС за
кордоном; Загальні принципи і напрями розвитку кадрового менеджменту в системі публічної зарубіжних країн;
Сучасний стан, проблеми та шляхи реформування публічної служби України з урахуванням творчого використання
зарубіжного досвіду).

Мета дисципліни

надання теоретичних знань для практичного здійснення функцій органів публічної влади через професійну діяльність
публічних службовців та закладення теоретичних основ для наукової діяльності.

Компетентності,
формуванню яких
сприяє дисципліна

Загальні компетентності (ЗК)
ЗК3. Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проекти та автономно працювати під час їх реалізації.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СK1. Здатність усно і письмово презентувати й обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних
розробок.
СK2. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.
СК3. Здатність забезпечувати належний рівень якості наукових досліджень.
СК5. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної
демократії до потреб сталого розвитку.
СК7. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення публічного управління та
адміністрування.

Результати
навчання

Результати навчання:
РН1. Знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати
теоретичні й практичні проблеми з публічного управління та адміністрування.
РН 3. Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, закони, закономірності та
принципи управління для розв'язання проблем публічного управління та адміністрування.
РН 4. Уміти застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і
професійній діяльності.
РН 5. Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати пріоритетні напрями сталого розвитку на різних рівнях
публічного управління та адміністрування.
РН 6. Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління та адміністрування, а також
міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації організаційних структур управління на різних рівнях
публічного управління та адміністрування.

Обсяг дисципліни
Форма
підсумкового
контролю
Строки
викладання
дисципліни

Загальний обсяг дисципліни: 3 кредитів ЄКТС (90 годин). Лекції – 16 годин, практичні заняття –0 години, самостійна
робота – 74 години.
Іспит

Дисципліна викладається на другому курсі (3-й семестр)

Програма дисципліни
Назви тем
1.
2.
3.
4.
5

Основні концепції організації публічної служби та методологія вивчення зарубіжного досвіду

6
7
8

Передумови, напрямки та принципи сучасної модернізації держслужби та служби в ОМС за кордоном

Статус публічної служби в сучасному західному суспільстві з урахуванням її концептуальної основи
Диференціація систем держслужби зарубіжних країн і їх правове регулювання
Етапи еволюції державної служби та розвиток теорії державного управління в XIX-XX ст
Особливості організації держслужби в країнах з федеративним і унітарною типом держуправління

Загальні принципи і напрями розвитку кадрового менеджменту в системі публічної зарубіжних країн
Сучасний стан, проблеми та шляхи реформування публічної служби України з урахуванням творчого використання зарубіжного досвіду

Самостійна робота аспіранта
Практичне заняття 1.
Основні концепції організації
публічної служби за кордоном і
методологія вивчення зарубіжного
досвіду
Практичне заняття 2.
Диференціація систем держслужби
зарубіжних країн і їх правове
регулювання

Форма проведення – робота в малих групах, виконання вправ.
Ознайомтеся із інформаційно-довідковими матеріалами, що рекомендовані для опанування при вивченні другої
тем «Основні концепції організації публічної служби за кордоном і методологія вивчення зарубіжного досвіду»
та «Статус публічної служби в сучасному західному суспільстві з урахуванням її концептуальної основи»,
зокрема, акцентуйте увагу на питаннях демократизації державного управління та переходу до сучаснолї
публічної служби..
Форма проведення – робота в малих групах, виконання вправ.
Ознайомитися з питаннями теми «Диференціація систем держслужби зарубіжних країн і їх правове
регулювання»
При підготовці до практичного заняття особливу увагу треба приділити таким питанням: Диференціація систем
держслужби в залежності від умов найму і просування по службі. Професійна і партійна, асимільовані до диференційована
системи держслужби. Розвиток законодавства про держслужбу в зарубіжних країнах

Практичне заняття 3
Сучасний стан, проблеми та шляхи
реформування публічної служби
України з урахуванням творчого
використання зарубіжного досвіду

Форма проведення – виконання вправ та завдань.
До початку практичного заняття необхідно опанувати опорний конспект лекцій акцентуючи увагу на таких
питаннях: Сучасний стан публічної служби в Україні. Проблеми розвитку публічної служби в Україні.
Інституційне забезпечення публічної служби в Україні. Напрями та механізми використання зарубіжного
досвіду для удосконалення публічної служби Досвід посткомуністичних країн для України

Підготовка до контрольних заходів Перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни подано в
робочій програмі
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монографія. Тернопіль. Вид-во АСТОН, 2007. – 400 с.

Інформація про консультації
Щоп’ятниці з 9. 00 до 1300 – викладач Лахижа М.І.
Консультації у письмовій формі через вказану е-адресу Lahisha@ukr.net та за телефоном: 096-55-21-789

Загальна схема оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Шкала
ЄКТС

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60

A
B
C
D
E

31-50

0-30

FX

F

Оцінка за національною шкалою
для іспиту
Відмінно
Добре

для заліку

зараховано

Задовільно

Незадовільно з
можливістю повторного
складання

Незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

Не
зараховано з
можливістю
повторного
складання
Не
зараховано з
обов’язкови
м повторним
вивченням
дисципліни
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Оцінювання знань здобувачів третього (доктор
філософії) рівня вищої освіти здійснюється за 100бальною шкалою і становить: за поточну успішність
(участь
у семінарських заняттях,
виконання
практичних занять та контрольних робіт) – до 40 балів,
за виконання індивідуального науково-практичного
завдання – 30 балів; екзаменаційне випробування –
30 балів.

Робота на лекціях та самостійна робота

40 балів
60 балів
Усього 100 балів

Іспит

Політика опанування дисципліни
Відвідування: аспірант самостійно обирає траєкторію навчання, має право не відвідувати лекції, проте участь у практичних і семінарських заняттях є
обов’язковою
Дотримання принципів академічної доброчесності: роботи виконуються аспірантом самостійно, не використовуються ідеї та ініціативи інших авторів. Однак їх
цитування повинно бути правильно оформлено (відповідно до вимог).
Умови зарахування пропущених занять: аспірант формує портфоліо, де накопичує чек-листи виконаних завдань.

