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У навчальному посібнику з позицій сьогоденних реалій ви-   
світлюється система державної служби в Україні. В цьому контекс-
ті особлива увага звертається на розкриття суті державної політики 
у сфері державної служби, концепції становлення розвитку законо-
давчої, політико-правової бази про державну службу, функціону-
вання системи державної служби та особливості діяльності держав-
них службовців, а також розвивається сучасна модель державної 
служби в різних зарубіжних країнах. 

Навчальний посібник розрахований на слухачів, які здобува-
ють освіту чи підвищують кваліфікаційний рівень з метою подаль-
шої ефективної діяльності в різних управлінських структурах органів 
державної влади, місцевого самоврядування, на державних, акціонер-
них та приватних підприємствах, в установах і організаціях. 
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