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1. Анотація до курсу
Поступальний, прогресивний розвиток будь-якого суспільства можливий за
виконання об’єктивних умов, серед яких однією з найважливіших є розробка
науково обґрунтованих основ практичної реалізації сучасної кадрової політики.
Зміни в системі суспільно-політичних умов порушують питання відповідності
існуючої державної служби професійній управлінській діяльності, спрямованій
на задоволення нових суспільних потреб. В такій ситуації виникає потреба
якісного оновлення персоналу шляхом поповнення його складу професійно
підготовленими кадрами та їх раціональної розстановки, оптимального
використання знань, навичок та здібностей, стимулювання професійнокваліфікованого розвитку та кар’єрного зростання.
2. Мета та завдання курсу
Метою вивчення навчальної дисципліни «Кадрова політика і державна
служба» є надання здобувачам комплексу сучасних знань з теорії й практики
управління персоналом у сфері державного управління та місцевого
самоврядування, організації роботи державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, формування в них умінь і навичок, необхідних для

ефективної, результативної і якісної професійної діяльності.
Завданнями дисципліни є:
- дослідити основи кадрового менеджменту;
- ознайомитися з діловодством в діяльності органів державної влади;
- визначити теоретичні засади державної служби та правовий статус
державного службовця;
- охарактеризувати спеціалізовану державну службу та службау в органах
місцевого самоврядування;
- визначити механізми контролю у системі державної служби та етику
поведінки державного службовця;
- проаналізувати зарубіжний досвід організації та функціонування
державної служби.
- дослідити теоретико-методологічні засади формування й реалізації
кадрової політики у сфері державної служби;
- визначити основи сучасної державної кадрової політики.
3. Загальні компетентності
- ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до
спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо;
- ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний,
інтелектуальний і культурний рівні;
- ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- ЗК10. Здатність до визначення особистої ролі в суспільстві;
- ЗК11. Здатність робити власний вибір та встановлювати особисті цілі.
4. Структура курсу
Модуль 1. Кадровий менеджмент та державна служба: прикладні аспекти
функціонування
Тема 1. Основи кадрового менеджменту. Формування складу керівних кадрів
Тема 2. Інформація та діловодство в діяльності органів державної влади
Тема 3. Теоретичні засади державної служби. Правовий статус державного
службовця
Тема 4. Спеціалізована державна служба. Служба в органах місцевого
самоврядування
Тема 5. Контроль у системі державної служби. Етика поведінки державного
службовця
Тема 6. Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби
Модуль 2. Теоретико-методологічні засади та базис сучасної кадрової
політики на державній службі
Тема 7. Теоретико-методологічні засади формування й реалізації кадрової
політики у сфері державної служби
Тема 8. Основи сучасної державної кадрової політики

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення
Платформа Moodle за посиланням: https://learning.dp.ua/
Організація технічної можливості користування платформою Moodle
(студент)
6. Система оцінювання та вимоги
6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами
вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче:
Сума балів за
100- бальною
шкалою
90 – 100
84-89
74-83
65-73
60-64
35-59
1-34

Оцінка в ECTS

A
B
C
D
E
FX
F

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
добре
задовільно
задовільно
незадовільно
незадовільно

Зараховано

Незараховано

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з
навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо
набрана кількість балів не менше 60.
6.3. Критерії отримання підсумкової оцінки
Підсумкова оцінка передбачає:
- виконання тестового контролю (модуль 1 – 30 питань; модуль 2 – 10
питань). Правильна відповідь кожного питання оцінюється в 1 бал;
- опитування підчас занять (4 питання). У разі використання технології
дистанційної освіти усне опитування за темами може проводитися з
використанням інструментів платформи Moodle та програми Zoom. Правильна
відповідь кожного питання оцінюється 10 балами, а саме:
 10 балів – відповідь вірна (додаткових питань немає);
 1-9 балів – відповідь вірна, з уточненням (додаткові питання)*;
 0 балів – відповіді невірна (або відповіді немає).
- виконання, оформлення і захист есе оцінюється в 20 балів (при розкритті
теми повністю студент отримує 20 балів, при розкритті теми частково – студент
отримує додаткові питання)*.
Есе, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються
на нижчу оцінку (-5 балів). Перескладання відбувається із дозволу завідувача
кафедрою за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
*якщо студент не відповідає на додаткові питання, то не отримує
жодного балу. Відповідь на додаткові питання оцінюється викладачем
індивідуально.

7. Політика курсу
7.1. Політика щодо академічної доброчесності
Політика щодо академічної доброчесності регламентується Положенням
про академічну доброчесність у Комунальному закладі вищої освіти
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»
http://dano.dp.ua/images/cwattachments/1293_812a9613c29ecdd88ea88df1acf9351f.
pdf
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності
(списування, плагіат, фабрикація) робота оцінюється незадовільно та має бути
виконана повторно. Викладач зобов’язаний у такому випадку видати інше
індивідуальне завдання.
7.2. Комунікаційна політика
Усі письмові запитання до викладача щодо навчальної дисципліни можуть
надсилатися на персональну електронну пошту, на платформу Moodle та на Viber
викладача.
7.3. Політика щодо перескладання
Роботи, які надано викладачеві для перевірки із порушенням термінів,
оцінюються нижчими балами. Перескладання відбувається із дозволу завідувача
кафедрою у разі поважної причини (наприклад, лікарняний).
7.4 Політика щодо оскарження оцінювання
Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням, він має право
опротестувати виставлену оцінку у встановленому порядку.
7.5. Відвідування занять
Для здобувачів вищої освіти відвідування занять є обов’язковим. Причиною
невідвідування занять є хвороба, участь в заходах, організованих Академією,
навчання за індивідуальним графіком та академічна мобільність, що
задокументовано. Про причину відсутності здобувач вищої освіти має
повідомити викладача особисто або через старосту та самостійно надолужити
пропущений матеріал.
У разі міжнародної мобільності та умов дистанційного навчання може
відбуватись в он-лайн режимі.
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