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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – поглиблення та формування у здобувачів  інтелектуально-

знаннєвих, творчо-інноваційних, ціннісно-орієнтаційних, діалого-комунікаційних 

компетентностей (реалізаційних здатностей) з питань взаємодії політичних та 

адміністративних посад в системі публічного управління та адміністрування в сучасних 

умовах змін в сфері суспільно-політичного управління в країнах розвиненої демократії та 

в Україні. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу здобувачі мають знати категоріальний та 

методологічний апарат публічного управління та адміністрування, який напрацьовано 

класичними та сучасними управлінськими концепціями, європейські принципи 

державного управління, нормативно-правові документи щодо державної служби.  

2. Вміти аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, концепції та підходи з 

питань публічного управління і адміністрування, робити відповідні висновки, надавати 

пропозиції та рекомендації. 

3. Володіти навичками наукового дослідження та управління інформацією, а також 

критичного ставлення та прогнозування стосовно подій та явищ, які мають управлінський 

характер, використання іншомовних фахових інформаційних джерел. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Особливості взаємодії політичних та 

адміністративних посад в системі публічного управління та адміністрування» належить 

до переліку дисциплін вільного вибору здобувача, викладається у період другого року 

навчання. В даній дисципліні вивчаються концептуальні засади взаємодії політики та 

управління в публічній сфері. Аналізується досвід європейських країн щодо політико-

адміністративних реформ. Розглядаються основні шляхи побудови ефективної взаємодії 

політичного керівництва та вищого корпусу державної служби в Україні. Формою 

підсумкового контролю є іспит.  

 

4. Завдання (навчальні цілі) – формування навичок аналізу, узагальнення, оцінювання та 

розв’язання наукових завдань дослідження проблеми взаємодії політичних та 

адміністративних посад в системі публічного управління та адміністрування; вироблення 

вміння виявляти зв'язки між науковим знанням та його застосуванням в контексті 

реформування системи публічного управління з урахуванням особливостей перебігу 

політичних та управлінських процесів; удосконалення вміння досліджувати стратегії, 

тактики та методи організації сучасних інституційних управлінських практик; вміння 

визначати базові вектори розвитку держави та суспільства, уміння надавати неупереджену 

експертну, аналітичну оцінку процесам та явищам у контексті динаміки суспільно-

політичних відносин в світі та в Україні, враховуючи її європейську та євроатлантичну 

інтеграцію.  



5. Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. автономність 

та відповідальність) Методи 

викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток 

у 

підсумко

вій оцінці 

з 

дисциплі

ни 

Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 концептуальні засади взаємодії політики та 

управління в публічній сфері, (атрибутивні 

та функціональні особливості публічної 

сфери, принципи взаємодії політики й 

управління, відмінності політичних та 

адміністративних складових у публічному 

управлінні та адмініструванні)  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Іспит. Усна 

доповідь 

5 

1.2 предмет, методи, теоретичні основи 

філософських, політологічних, 

економічних, міждисциплінарних 

досліджень проблем взаємодії політичних 

та адміністративних посад в системі 

публічного управління та адміністрування 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Іспит. Усна 

доповідь 

5 

1.3 принципи аналізу суспільно-політичних, 

управлінських відносин, явищ та процесів, 

критерії та показники у контексті взаємодії 

політичних та адміністративних посад в 

системі публічного управління та 

адміністрування, гармонізація управління 

й публічної політики 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Іспит. Усна 

доповідь 

5 

1.4 ідеологічні засади політичної, економічної, 

управлінської діяльності в контексті 

суспільного розвитку в Україні та країнах 

ЄС  

Лекція, 

Самостійна 

робота 

Усна доповідь 6 

1.5 особливості взаємодії політичних та 

адміністративних посад в системі 

публічного управління та адміністрування 

в контексті європейської інтеграції 

України 

Лекція, 

практичні, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь 5 

1.6 особливості удосконалення планування 

розвитку персоналу публічних служб на 

основі кращих зразків досвіду країн ЄС 

Лекція, 

практичні, 

самостійна 

робота 

Іспит. Усні 

доповіді. 

14 

 Вміти:    

2.1 демонструвати знання спеціалізованої 

літератури з тем курсу  

Практичні, 

самостійна 

робота 

Іспит. Усні 

доповіді. 

5 

2.2 пояснювати варіативність станів 

суспільного розвитку, як наслідку 

прийняття політичних та управлінських 

Лекція, 

Самостійна 

робота 

Іспит. Усні 

доповіді, 

презентація 

10 



рішень на основі управлінських факторів  самостійного 

дослідження,  

2.3 здійснювати дослідження станів 

суспільного та політичного розвитку, 

спираючись на методики 

міждисциплінарних досліджень 

Лекція, 

Самостійна 

робота 

Іспит. Усна 

доповідь 

10 

2.4 здійснювати експертну оцінку суспільних 

явищ та процесів у контексті реалізації 

державних реформ у сфері політичного 

управління 

Лекція, 

Самостійна 

робота 

Іспит, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

5 

2.5 виявляти причинно-наслідкові зв’язки в 

динаміці суспільно-політичних процесів у 

контексті дослідження стану та процесів 

взаємодії публічних та адміністративних 

посад в публічному управлінні та 

адмініструванні, аналізувати управлінські 

та політичні аспекти,  пропонувати шляхи 

вирішення існуючих проблем у контексті 

необхідності забезпечення суспільного 

розвитку 

Лекція, 

Практичні, 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії,  

5 

2.6 готувати рекомендації та матеріали для 

консультацій та для врахування при 

прийнятті політичних рішень суб’єктами 

політичної діяльності щодо удосконалення 

системи публічного управління та 

адміністрування 

Самостійна 

робота 

Іспит. 

рекомендації 

5 

 комунікація:    

3.1 використовувати знання іноземних мов для 

аналізу інформаційних джерел з 

експертними оцінками, статистичними 

даними міжнародних організацій, 

опрацювання сучасної літератури в 

підготовці до практичних занять та 

написання самостійних робіт та 

підвищення власної кваліфікації у процесі 

роботи 

Практичні, 

самостійна 

робота 

Дискусії, 

написання 

самостійної 

роботи 

3 

3.2 презентувати результати досліджень, 

самостійної роботи у вигляді доповідей, 

повідомлень, есе, презентацій 

Практичні, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

презентація 

3 

3.3 вести полеміку стосовно питань про 

суспільно-політичні процеси в світі та в 

Україні в умовах інтеграції та глобалізації 

на основі володіння категоріально-

поняттєвим апаратом публічного 

управління та адміністрування 

Практичні Іспит. Усні 

доповіді, 

дискусії 

3 

 автономність та відповідальність:    

4.1 самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу з філософських, 

політологічних, управлінських, 

міждисциплінарних досліджень, володіти 

методами обробки, аналізу та синтезу 

наукової інформації 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

2 



4.2 вирішувати комплексні завдання з 

верифікацією результатів  досліджень, 

експертних оцінок, порівнювати їх із 

результатами власне проведених 

досліджень, зокрема, проблеми взаємодії 

політичних та адміністративних посад в 

публічному управлінні та адмініструванні 

Практичні, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

4.3 нести відповідальність за достовірність та 

політико-ідеологічну незаангажованість 

проведених досліджень і пояснень, 

коментувань суспільно-політичних явищ 

та процесів 

Практичні, 

самостійна 

робота 

Іспит. Усна 

доповідь 

4 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

(необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       Результати навчання 

дисципліни  

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

Сучасні передові  концептуальні та 

методологічні знання в галузі науково-

дослідницької та/або професійної діяльності і 

на межі предметних галузей знань.  

 

+ 

 

+ 

 

+ 
  

   

 

+ 

    

 

+ 

  

 

Розуміти предметну область та базову 

специфіку професійної діяльності з огляду на 

умови глобалізації, євроінтеграції, здійснення 

реформ та різноманітні політичні чинники.   

+ +  + + 

      

 

 

 

   

 

Знати основні управлінські моделі, їхні ризики 

та переваги; політичні та управлінські  аспекти 

здійснення реформування в системі державного 

управління з огляду на національні інтереси 

України. 

     

     +    

 

Фундаментальні знання класичної та сучасної 

управлінської теорії вітчизняних і зарубіжних 

вчених. 

+ + +   

    

+ 

     

+ 

Вільно володіти категорійно-поняттєвим та 

аналітично-дослідницьким апаратом сучасної 

управлінської науки. 

   
 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

  

+ 

  

 

Уміти з нових дослідницьких позицій 

формулювати загальну методологічну базу 

власного наукового дослідження, 

усвідомлювати його актуальність, мету і 

значення для розвитку інших галузей науки, 

суспільно-політичного життя. 

     

         

 

Комплексне знання щодо принципів 

функціонування та закономірностей розвитку 

державної влади та публічної політики, 

політичних інститутів та процесів, політичної 

поведінки, політичної культури та ідеології, 

світової політики та політики окремих країн та 

  

 

 

+ 

 
 

+ 

  

 

 

 

+ 

      

 

 

 

+ 

 

+ 



регіонів у контексті взаємодії політичних та 

адміністративних посад в публічному 

управління та адмініструванні. 

Використовувати  сучасні управлінські теорії, 

концепти та методи для інтерпретації та 

змістовного аналізу управлінських процесів на 

локальному, регіональному, національному та 

міжнародному рівнях. 

 + + +  

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

  

 

 

+ 

   

 

Формулювати наукову проблему з огляду на 

ціннісні орієнтири сучасного суспільства та 

стан її наукової розробки.  

  
 

+ 
 

 

+ 

    

 

+ 

    

 

+ 

 

 

+ 

 

Професійно виконувати управлінські, політико-

організаційні, науково-дослідницькі, 

експертно-аналітичні та консультаційні функції 

на національному та міжнародному ринку 

праці. 

  
 

+ 
 

 

+ 

    

 

+ 

    

 

+ 

 

 

+  

Аналізувати сучасні праці з публічного 

управління, політології, економіки, виявляючи 

дискусійні та мало досліджені питання 

проблеми взаємодії політичних та 

адміністративних посад в публічному 

управлінні та адмініструванні.  

  +  + 

    

+ 

    

+ 

 

+ 

 

 

7. Схема формування оцінки: 

 7.1. Форми оцінювання  
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 

навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.4); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання під час навчального періоду: 

1. Усна відповідь: РН 1.6, 1.6, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 –12 / 20 балів 

2. Доповнення та участь в дискусіях: РН 1.6, 1.6, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 – 

6 / 10 балів 

3. Самостійна робота - письмова робота-дослідження: РН 1.2-1,6, 2.1-2.6, 3.1, 3.2, 

4.1-4.3 –18 / 30 балів 

Кількість балів під час навчального періоду формують бали, отримані здобувачем у 

процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка під час 

навчального періоду складаються із балів, отриманих за аудиторну роботу – 1) усні 

відповіді на семінарах, 2) доповнення та участь в дискусіях, 3) самостійну роботу 

(письмову роботу-дослідження). Всі види робіт за навчальний період мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті здобувач має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1-1.3, 1.6, 2.1 – 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 

балів за іспит.  



Здобувач не допускається до іспиту, якщо під час навчального періоду набрав 

менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може 

бути меншою 24 балів. У випадку, коли здобувач на іспиті набрав менше 24 балів, вони не 

додаються до оцінки за період навчання (незалежно від кількості балів, отриманих під час 

навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» 

ставиться «0», а в колонку «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, 

отриманих під час навчального періоду. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 

балів 

     Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за період навчання (мінімум 36, максимум 60 балів) та 

екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Кількість балів під 

час навчального 

періоду 

Іспит Результуюча 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Робота за період навчання кількість балів за період 

навчання 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Усна відповідь на 

практичних 

заняттях  

Теми 3,5,7,8, заняття 

відбудуться  згідно з планом 

навчальних занять. У разі 

відсутності здобувача на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 

Доповнення, участь 

в дискусіях на 

практичних 

заняттях 

Теми 3,5,7,8, заняття 

відбудуться  згідно з планом 

навчальних занять.  

«3» х 2=6 «5» х 2 = 10 

Самостійна  

письмова робота 

Підготовка письмової  роботи-

дослідження відповідно до 

плану тем відбувається 

впродовж періоду навчання.  

Презентація роботи-

дослідження відбувається під 

час аудиторної роботи, на 

практичних заняттях згідно з 

планом навчальних занять  

«18» х 1 = 18 «30» х 1 = 30 

Загальна оцінка 

за період 

навчання 

 36 60 

Оцінка за іспит  24 40 

Результуюча 

оцінка 

 60 100 



Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

10 балів – здобувач у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

критично аналізує, оцінює та синтезує ідеї, використовуючи обов’язкову та 

додаткову літературу з державного управління. Економіки та політичних наук. 

Демонструє високий ступінь самостійності. 

8 бали - здобувач у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його викладає, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує лише обов’язкову літературу з публічного 

управління та адміністрування. Допускаються несуттєві неточності 

6 бали – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань та 

критичного ставлення до проблем, не спирається на необхідну управлінську 

літературу. Має у відповіді суттєві неточності 

4 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

 

2. Доповнення / дискусія: 

5 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми, демонструє здатність до критичного аналізу та високий ступінь самостійності 

у судженнях  

4 бали – доповнення змістовне, демонструє здатність до критичного оцінювання 

проблем  

3 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

 

3. Самостійна письмова робота: 

 30-21 балів здобувач демонструє здатність до аналізу, узагальнення, критичного 

оцінювання та розв’язання комплексних проблем дослідження соціальних 

інститутів, суб’єктів публічного управління та адміністрування; вміння виявляти 

зв’язки між знанням у галузі публічного управління та адміністрування та його 

застосуванням на практиці; вміння пояснювати стратегії, тактики та методи, базові 

вектори розвитку інституційних практик управління. Здобувач здатний самостійно 

формувати методологічну базу дослідження, у повному обсязі володіє матеріалом, 

вільно та аргументовано ним оперує, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, демонструє 

самостійність, інноваційність, достовірність, доброчесність проведеного 

дослідження.  

20-16 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє науковим матеріалом, вільно 

ним оперує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання. Здобувач демонструє здатність до аналізу 

комплексних проблем дослідження суспільних інститутів, органів публічного 

управління та адміністрування, але не виявляє зв’язки між науковим знанням та 

його застосуванням на практиці. Робота є  самостійною, містить певні неточності  

15-11 балів – здобувач написав письмову роботу-дослідження, але не демонструє 

глибини знань та здатності до критичного аналізу, самостійності у вирішені 

поставлених завдань, не спирається на необхідну методологічну базу, використовує 

лише навчальну літературу. Робота містить суттєві неточності.  

10-0 балів – здобувач не демонструє здатності до аналізу та критичного оцінювання 

проблем, фрагментарно та поверхово розглядає заявлену проблематику, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані дослідження. 



 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів - здобувач у повному обсязі володіє науковим матеріалом в галузі 

публічного управління та адміністрування, вільно та аргументовано його викладає; 

глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання; демонструє зв’язок 

між  науковим знанням та його застосуванням на практиці; критично осмислює 

дослідницькі та практичні проблеми; використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, доброчесність 

15-11 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє управлінським матеріалом, 

вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях; в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 

літературу, демонструє самостійність у судженнях.  Робота містить несуттєві 

неточності  

10-6 балів - загалом володіє управлінським матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, здатності до критичного 

аналізу та оцінювання, не спирається на необхідну літературу з публічного 

управління та адміністрування, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - фрагментарно та поверхово викладає матеріал, недостатньо розкриває 

зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не 

самостійність у виконані завдань. 

 

7.3.Шкала відповідності оцінок: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
 

С
а
м

о
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і

й
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

Частина 1. Концептуальні засади взаємодії політики та управління в публічній сфері 

1 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади взаємодії політики й 

публічного управління в Україні (атрибутивні та функціональні 

особливості публічної сфери, принципи взаємодії політики й 

управління, відмінності політичних та адміністративних 

складових у публічному управлінні та адмініструванні, 

гармонізація управління й публічної політики). 

2  10 

2 
Тема 2. Політична влада й управління: характер, особливості та 

механізми взаємодії.  
2  10 

3 

Тема 3. Політичний процес та його вплив на прийняття і 

реалізацію політико-управлінських рішень. Роль учасників 

політичного процесу в ефективності взаємодії.  

2 1 10 

Частина 2. Досвід європейських країн щодо політико-адміністративних реформ 

4 
Тема 4. Політико-адміністративні реформи як фактор реалізації 

нової управлінської парадигми: європейський вимір  і Україна 
2  10 

5 

Тема 5. Вплив політичних партій європейських країн на 

розвиток політико-управлінських процесів на національному та 

європейському рівні у контексті політичного реформування  

2  10 

6 
Тема 6. Адміністративно-територіальне реформування Польщі, 

Іспанії, Румунії. 
2 1 10 

 

Частина 3. Ефективна взаємодія політичного керівництва та вищого корпусу 

державної служби в Україні 

7 

Тема 7. Ціннісні засади взаємодії політики та публічного 

управління в Україні (цінності у системі публічного управління 

та адміністрування: політична відповідальність як ціннісний 

пріоритет політико-управлінських відносин у сучасній Україні). 

2 1 12 

8 

Тема 8. Особистісні засади політики й публічного управління 

(людина як первинний об'єкт і суб'єкт політико-владних 

відносин, напрями впливу на політику й публічне управління, 

гуманістичний зміст політики й державного управління). 

2 1 12 

9 

Тема 9. Людська ідентичність та особливості її впливу на 

політику й публічне управління (соцієтальна ідентичність та її 

вплив на політику й державне управління, моніторинг змін в 

українському суспільстві (1992-2019 рр.) 

2  12 

 ВСЬОГО 18 4 96 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій   – 18 год. 

Практичні   – 4 год. 

Самостійна робота - 96 год. 

 



 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Мотренко Т. В. Мотренко Т. В. Зміни у правовому регулюванні державної служби - 

основа для її системної трансформації / Мотренко Т. В. Мотренко Т. В. // Університетські 

наукові записки. - 2005. - № 1-2. - С. 289-295. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_1-2_48.  

2. Політичні інститути в процесі реформування системи влади : навч.-метод. посіб. / 

за ред. В. А. Ребкала, Л. Є. Шкляр. - К.: Вид-во НАДУ ; Міленіум, 2003. - 172 c. 

3. Політичні інститути та процеси в умовах трансформації українського суспільства / 

за заг. ред. А. Пойченка, В. Ребкала. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. 

4. Правове регулювання діяльності державних службовців України [Текст] : у 2 т. / 

упоряд. Т. В. Мотренко [та ін.] ; голова ред. ради А. В. Толстоухов ; Головне управління 

держ. служби України, Національна академія державного управління при Президентові 

України. - К. : НАДУ, 2004 . - (Бібліотека державного службовця). 

5. Про Комплексну програму підготовки державних службовців : Указ Президента 

України від 9 листоп. 2000 р. № 1212/ 2000 // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 46. - Ст. 

1982. 

6. Про Стратегію реформування державної служби в Україні: Указ Президента 

України №599/2000 від 14.04.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №16. – Стор. 

63. – Ст. 665. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/599/2000.  

7. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні: Указ 
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