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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Державна служба» призначена до вивчення здобувачам 
вищої освіти спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» та є однією з 
професійно-орієнтованих дисциплін, що дозволяє набути компетентності  
державного службовця та управління суб’єктів державного сектору економіки. В 
процесі вивчення дисципліни майбутні здобувачі вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня набудуть знати специфіку державної служби, як публічної, 
професійної, політично неупередженої діяльності з практичного виконання завдань і 
функцій держави. 

 

Анотація 

 

Методика та практичні навички виконання професійних обов’язків державного 
службовця є невід’ємним складником формування професійної компетентності. 
Програма дисципліни передбачає комплексне навчання специфіки державної 
служби в Україні в рамках компетентного підходу. Дисципліна «Державна служба» 
має міждисциплінарний характер і є одним із способів поєднання курсів фахового 
циклу підготовки здобувачів вищої освіти.   

 

Ключові слова: публічне управління, регулювання, державна служба 

            
Аbstract 

 

The technique and practical skills of fulfilling the professional duties of a civil servant are 
an integral part of the formation of professional competence. The discipline program 

provides comprehensive training for the specifics of the civil service in Ukraine within a 
competent approach. The discipline "Government service" is interdisciplinary and is one 

way of combining courses of professional cycle of preparation of higher education 
applicants. 
 

Keywords: economy public service, public administration, regulation, government service. 
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Опис навчальної дисципліни 

«Публічне управління в економічній сфері»  
для студентів денної форми навчання 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів-4 Спеціальність: 281 

 «Публічне управління та 
адміністрування» 

Вибіркова 

Модулів – 2, 

 самостійна робота 

Рік підготовки: 4-ий 

Змістових модулів - 2 Спеціалізація: - Семестр: 1 

Індивідуальне наукове-

дослідне завдання:- 
  

Загальна кількість годин: 
120 год. 
Тижневих годин: 

аудиторних -4 год. 
самостійна робота -6 

год. 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалаврський)  

Лекції: 22 годин 

  Практичні: 20 годин 

  Лабораторні: - 
  Самостійна робота: 78 год. 
  

  Форма  контролю: іспит 

 
Примітка: співвідношення кількості  аудиторних годин та самостійної роботи 
студентів становить 35 % та  65 % до загальної кількості годин. 
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Опис предмета  навчальної дисципліни   
«Державна служба»  

для студентів заочної форми навчання 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів - 4 Спеціальність: 281 

 «Публічне управління та 
адміністрування» 

Вибіркова 

Модулів – 2, самостійна 
робота 

Рік підготовки: 1- ий 

Змістових модулів - 2 Спеціалізація: - Семестр: 2 

Індивідуальне наукове-

дослідне завдання:- 
  

Загальна кількість 
годин:120 год. 
Тижневих годин: 

аудиторних - 1 год. 
самостійна робота -9 

год. 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалаврський)  

Лекцій: 2 годин 

  Практичні: 8 годин 

  Лабораторні: - 
  Самостійна робота: 110 год. 

  

  Форма  контролю: іспит 

 
Примітка: співвідношення кількості аудиторних годин та самостійної роботи 
студентів становить 8 % та 92 % до загальної кількості годин. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета дисципліни «Державна служба» – формування у здобувачів вищої освіти 

системи теоретичних знань та практичних навичок щодо провадження державної 
служби в державних органах, порядку призначення, характеру та обсягу 
повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття рішень. 

Завдання дисципліни «Державна служба»: засвоєння теоретичних основ 
здійснення обов’язків державного службовця; опанування законодавчих актів, 
нормативно-інструктивних  та інших документів з регламентації діяльності 
державного службовця; набуття практичних навичок з організації та планування 
заходів управління на державній службі, виконання комплексу управлінських та 
контрольних процедур за якістю управлінських рішень на державній службі. 
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Предмет дисципліни «Державна служба»:   суб’єкти державного сектору 
економіки,  управлінська діяльність  в державних органах. 

Після вивчення дисципліни «Публічне управління в економічній сфері» 
здобувачі вищої освіти повинні: 

 

отримати компетентності: 
 

- знати категорії, що використовуються у сфері державної служби; основні 
положення теорій державної служби; 
- знати концептуальні засади правового статусу державного службовця; 
конституційні основи побудови системи органів державної влади і місцевого 
самоврядування;  
-   з основних етапів проходження державної служби в Україні; 
-   здійснення антикорупційної політики; 
-   з основних положень провадження державної служби у країнах світу 

-  виявляти переваги та обмеження механізмів державного врядування на основі 
критичного аналізу зарубіжного досвіду; 

-   оцінювати ефективність і результативність державної служби. 
 
мати результати навчання:  
 

- вміти використовувати отримані знання щодо державної служби на практиці;  
- користуватися здобутими навичками у сфері взаємовідносин громадян, їх 

об'єднань із органами та посадовими особами публічної влади, а також щодо 
провадження та процедури розгляду питань в державних органах та органах 
місцевого самоврядування;  

- аналізувати та коментувати нормативно-правові акти у сфері державної служби;  
- охарактеризувати функціонування інститутів держави, організацію та діяльність 

органів державної влади і місцевого самоврядування. 
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 3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Правові та організаційні основи державної служби  
 
Тема 1. Поняття та сутність державної служби 

Держава в системі реалізації механізмів суспільного вибору. Понятійно-

категорійний апарат державної служби. Цілі, завдання і функції державної служби. 
Основні принципи державної служби. Політична система, державне управління та 
регулювання на рансформаційному етапі розвитку держави. Державна політика як 
цілеформуючий фактор діяльності державного апарату та державної служби.  

Тема 2. Управління державною службою 
Значення і роль державної служби в умовах державотворення . Механізм держави, 
державний апарат і державна служба в системі державного управління. Державна 
служба: наука, освіта, професійна діяльність, галузь законодавства, спеціальність 
вищої школи. Система управління державною службою. Керівники державної 
служби в державному органі як складова частина системи управління державною 
службою: повноваження та обов’язки. 
 
Тема 3. Реформа органів влади 

Цілі реформи на середньострокову перспективу. Принципи і механізми реформи.  
Реформування  державного  управління. Реформування державної служби. 
Реформування системи адміністративних послуг. Модернізація процедур 
формування, реалізації та моніторингу державної політики.  Ресурсне забезпечення 
адміністративної реформи.  
Тема 4. Теоретичні та організаційно-правові засади державного управління 

Концепції державної служби. Державна служба та бюрократія. Нормативно-правове 
регулювання державної служби. Характеристика основних законодавчих актів в 
сфері державної служби. Адаптація законодавчої бази у сфері державної служби до 
європейських стандартів. 

Тема 5. Призначення на посаду державної служби та припинення державної 
служби 

 Державні службовці: правовий статус і соціальні функції . Порядок призначення на 
державну службу. Права та обов’язки державних службовців. Захист права на 
державну службу. Гарантії та заохочення державних службовців. Припинення 
державної служби. 
 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2.  Забезпечення діяльності  в системі державної служби та 
оцінка ефективності діяльності  державного службовця 

 

Тема 6. Фінансово-економічні аспекти  в діяльності держслужбовця 
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Основні поняття фінансового забезпечення діяльності державних органів. 
особливості організації бухгалтерської служби в державних органах. Бюджетні 
призначення. Кошторис суб’єкта державного сектора. Бюджетна та фінансова  
звітність. 
Тема 7. Оплата праці та соціальні гарантії держслужбовців 

 
Оплата праці державних службовців: групи оплати праці та схема посадових окладів 
державних службовців. Надбавки, доплати, премії та заохочення державних 
службовців. Соціально-побутове забезпечення державних службовців. Особливості 
робочого часу і часу відпочинку державних службовців. Відпустки державних 
службовців: види, порядок, умови надання та відкликання з відпусток.Службова 
дисципліна: поняття, обов’язки керівника та державного службовця щодо її 
дотримання. Особливості та засади дисциплінарної відповідальності у сфері 
державної служби.  

Тема 8. Державний фінансовий аудит та внутрішній контроль (аудит) в системі 
державної служби 

Суб’єкти та організаційна структура державного фінансового аудиту. Проблеми і 
перспективи розвитку державного фінансового контролю (аудиту). Інформаційна 
база державного фінансового аудиту. Планування і організація державного 
фінансового контролю (аудиту). Державний фінансовий аудит виконання програм 
загальнодержавного та місцевого значення. 

Тема 9.  Розвиток службової кар’єри державних службовців 

Особливості проходження державної служби та ранги державних службовців . 

Переведення державних службовців та службові відрядження. Зміна істотних умов 
державної служби. Професійне навчання як складова діяльності державного 
службовця. Припинення державної служби: підстави, види та передача справ і 
майна. Особливості пенсійного забезпечення державних службовців. 

Тема 10. Ефективність державної служби 
Корупційне правопорушення: поняття та види. Система запобігання та протидії 
проявам корупції: класифікація заходів у сфері державної служби. Показники 
Європейської Комісії для оцінки державного управління і державної служби. 

Менеджмент на основі компетенцій як базовий підхід для роботи з персоналом на 
посадах державних службовців у країнах Євросоюзу. 
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Структура навчальної дисципліни 
 «Державна служба» для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

№ 
з/п 

Назви змістових модулів /тем/ Кількість годин курсу 

всього лекції практичні сам. 
робота 

1 2 3 4 5 6 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Правові та організаційні основи державної служби 

1. Поняття та сутність державної 
служби 

10 2 1 7 

2. Управління державною 
службою 

10 2 1 7 

3. Реформа органів влади 10 2 2 6 

4. Теоретичні та організаційно-
правові засади державного 
управління 

20 2 2 16 

5. Призначення на посаду 
державної служби та 
припинення державної служби 

 

20 2 2 16 

 Разом за змістовим  модулем 1 70 10 8 42 
Модуль2 

Змістовий модуль 2.  Забезпечення діяльності  в системі державної служби та 
оцінка ефективності діяльності  державного службовця   

6. Фінансово-економічні аспекти  
в діяльності держслужбовця 
 

15 2 2 11 

7. Оплата праці та соціальні 
гарантії держслужбовців 

15 2 2 11 

8. Державний фінансовий аудит 
та внутрішній контроль (аудит) 
в системі державної служби 

10 4 4 2 

9. Розвиток службової кар’єри 
державних службовців 

5 2 2 1 

10. Ефективність державної 
служби 

 

5 2 2 1 

 Разом за змістовим  модулем 2 50 12 12 26 

 Усього годин 120 22 20 78 
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Структура навчальної дисципліни  
«Державна служба» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

з/п Блоки змістових 
модулів /розділи/, 

змістові модулі /теми/ 

Кількість годин   
 всього лекції практичні сам. робота 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Правові та організаційні основи державної служби 

1. Поняття та сутність 
державної служби 

10 1 - 9 

2. Управління 
державною службою 

10 - - 10 

3. Реформа органів влади 10 - - 10 

4. Теоретичні та 
організаційно-правові 
засади державного 
управління 

20 - 2 18 

5. Призначення на 
посаду державної 
служби та припинення 
державної служби 

20 - 2 18 

 Разом за змістовим  
модулем 1 

70 1 4 65 

Модуль 2. Змістовий модуль 2. Забезпечення діяльності  в системі державної 
служби та оцінка ефективності діяльності  державного службовця 

6. Фінансово-економічні 
аспекти  в діяльності 
держслужбовця 

15 - - 15 

7. Оплата праці та 
соціальні гарантії 
держслужбовців 

15 - 2 13 

8. Державний 
фінансовий аудит та 
внутрішній контроль 
(аудит) в системі 
державної служби 

10 - - 10 

9. Розвиток службової 
кар’єри державних 
службовців 

5 1 2 2 

10. Ефективність 
державної служби 

5  1 6 

 Разом за змістовим  
модулем 2 

50 1 4 45 

 Усього годин 120 2 8 110 
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5. Теми практичних занять 

 

Назва теми Кількість годин 

 денна 
форма 

заочна 

форма 

Поняття та сутність державної служби 1 - 

Управління державною службою 1 - 

Реформа органів влади 2 - 

Теоретичні та організаційно-правові засади державного 
управління 

2 2 

Призначення на посаду державної служби та 
припинення державної служби 

2 2 

Фінансово-економічні аспекти  в діяльності 
держслужбовця 

2 - 

Оплата праці та соціальні гарантії держслужбовців 2 2 

Державний фінансовий аудит та внутрішній контроль 
(аудит) в системі державної служби 

4 - 

Розвиток службової кар’єри державних службовців 2 1 

Ефективність державної служби 2 1 

Разом 22 20 

6. Самостійна робота студентів 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів вищої освіти: 
Підготовка до аудиторних занять – 0, 5 год. / 1 год. занять 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит  ЄКТС. 
Опрацювання окремих тем програми  або їх частин, які не викладаються на лекціях.  

 
6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

 Назва теми  Кількість годин 

денна заочна 

1. Поняття та сутність державної служби 7 9 

2. Управління державною службою 7 10 

3. Реформа органів влади 6 10 

4. Теоретичні та організаційно-правові засади 
державного управління 

16 18 

5. Призначення на посаду державної служби та 
припинення державної служби 

16 18 

6. Фінансово-економічні аспекти  в діяльності 
держслужбовця 

11 15 

7. Оплата праці та соціальні гарантії держслужбовців 11 13 

8. Державний фінансовий аудит та внутрішній контроль 
(аудит) в системі державної служби 

2 10 

9. Розвиток службової кар’єри державних службовців 1 2 

10. Ефективність державної служби 1 6 
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6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни «Державна служба» 
є складання письмового звіту за темами вказаними у п. 6.1.  

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 год. 
самостійної роботи. Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 з 
одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм., праве- 10 мм. Звіт може бути 
друкованим, оформленим у форматі презентації або інформаційного повідомлення, 
що оприлюднюється на заняттях, виконується українською мовою. Обсяг звіту – до 
20 стор. Самостійна робота за тематикою дисципліни також реалізовується через 
підготовку наукових статей, тез доповідей, аналітичної записки, участь та подання 
доповідей на круглих столах. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно обумовлені 
здобувачем вищої освіти  і викладачем, узгоджені з графіком навчального процесу.
     

7. Методи контролю знань 

 
   Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Державна 

служба» проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання включають у себе 
тестові питання та практичні завдання. 

  Контроль самостійної роботи проводиться : 
 з практичних занять - з допомогою перевірки виконаних завдань; 
 за індивідуальним завданням та самостійною роботою – за допомогою 

перевірки та захисту індивідуальної/самостійної роботи, яка оформлюється 
письмово. 

Для поточного контролю можуть бути використані такі види: 
 фронтальне опитування з ключових теоретичних питань; 
 рецензування відповідей та завдань під час презентацій; 
 оцінювання індивідуальних та групових науково-дослідних завдань 

підготовлених самостійно у письмовій формі; 
 тестування. 

Система  оцінювання  успішності здобувача вищої освіти здійснюється а 100-
бальною шкалою, яка розподіляється на дві складові:  

1)  60 балів – поточна складова оцінювання;  
2)  40 балів  –  модульна  або  підсумкова  складова оцінювання.  
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Модульну або підсумкову  (у випадку  якщо  дисципліна  закінчується заліком  –  

модульну) складову оцінювання організовано шляхом складання не менш  як двох 
модульних контролів знань студентів. У випадку якщо дисципліна закінчується 
екзаменом, результати складання таких модульних контролів зараховуються як 
підсумковий контроль. Перескладати модульний контроль не дозволяється. Якщо  
студент (у випадку коли  дисципліна закінчується  екзаменом) із можливих 60 балів 
поточної складової оцінювання та 40 балів модульної або підсумкової складової 
оцінювання впродовж семестру набрав певну кількість балів (не менше 60) і такий 
результат його задовольняє, то набрана сума балів і  є підсумковим результатом  
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успішного складання екзамену. Якщо студента не задовольняє набрана кількість 
балів, то він повинен скласти підсумковий контроль під час екзаменаційної сесії  (у  
межах  40), при цьому усі набрані впродовж семестру  бали модульних контролів  
анульовуються, тобто результати складання підсумкового контролю знань 
додаватимуться  до  раніше  набраних балів поточної складової оцінювання (у 
межах 60). Здобувач вищої освіти має право взагалі не  складати  модульні 
контрольні тести  впродовж семестру, а відразу планувати складати підсумковий 
контроль  під  час  екзаменаційної  сесії  (тільки  у  випадку  якщо дисципліна 
закінчується екзаменом). 
     Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 
практичних заняттях, результати самостійної  роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі  (у % від кількості балів, виділених на 
завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.  
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.  
 

8. Розподіл балів модульного контролю, що присвоюються здобувачам вищої 
освіти  у ході вивчення дисципліни  «Державна служба» 
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Шкала оцінювання 

 

 
 

Сума балів за всі 
види навальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для  заліку 

90-100 відмінно зараховано 

82-89 добре 

 

 

74-81  зараховано 

64-73 задовільно 

 

 

60-63   

35-59 незадовільно  з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

 

9. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення дисципліни «Державна служба»  включає: 
1. Опорний конспект лекцій, презентаційні матеріали (в паперовому та 

електронному вигляді). 
2. Комплекти  тестових завдань та завдань  самостійної роботи. 
3. Комплекти завдань для проведення  модульного контролю 1, 2 та іспиту. 
4. Інформаційні матеріали,що розміщені на платформі moodle та в цифровому 

репозитарії НУВГП : https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=874 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест  

(екзамен) 

Сума 

 
 

 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль  № 2 
 

40  
 

 
 
 

 
100 

 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т5 Т6 Т7 Т8 
 

Т9 
 
Т10 

 

 
МК  1 

 
МК 2 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 
6 

 
 

 
6 

 
20 

 
20 
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10. Рекомендована література 
 

Базова література  
 

1. Державно-приватне партнерство: навч. посіб. К.: Навчально-методичний 
центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2016. 404 
с. 

2. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. 
посіб. / Бодров В. Г., Сафронова О. М., Балдич Н. І. К. : “Академія”, 2010. 520 
с. Серія “Альма-матер”. 

3. Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування: навчальний посібник / А. Ю. 
Якимчук, О. М. Корецький. Донецьк: Юго-Восток, 2014. 224 с. 

4. Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. Х.: ХНАУ, 2018. 278 с. 
5.    Круп’як Л.Б. Організація діяльності державного службовця: Навч. посібник.  

Тернопіль: Крок. 2015. - 243с. 
6.    Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. 
голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ , 2012. Т. 1. 
372 с.  

7.    Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст.  
голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.].  К. ; Одеса : НАДУ , 2013.  Т. 2. 
348 с.  

8.    Малиновський В. Я. Державна  служба:  теорія  і  практика. Навч. посіб.  К.:    
Атіка,2003.  

9.     Біла Л. Р. Поняття державно-службових відносин та їхня правова природа // 
Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Т. 1. — Одеса: 
Юрид. літ.2002. С. 171-184.  

10. Державне управління: підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. 
Васіна; за ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2009. – 582 с.  

11. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII 
 

Допоміжна література  
 

12. Податковий кодекс України: Відомості Верховної Ради України від 2011, № 
13–14, № 15–16, № 17, ст. 112. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755–
17.  

13. Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами державного фінансового аудиту виконання 
бюджетних програм: постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 
р. № 1017 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 
2018 р. № 743). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-%D0%BF 

14. Кравчук І. В. Оцінювання державної політики в Україні: монографія/ 

І. В. Кравчук; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К.: К.І.С., 2013. 
272 с. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755–17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755–17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-%D0%BF
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15. Клименко О. В. Державна регуляторна політика у сфері господарювання в 
умовах європейської інтеграції: адміністративно-правове забезпечення 
[Текст]: монографія / [О. В. Клименко] ; М-во внутр. справ України, Держ. 
НДІ. Київ ; Вінниця: Нілан, 2016. 201 с. 

16. Державне управління в економічній сфері: навч. посіб. / А. О. Дєгтяр, М. В 

17. Гончаренко, М. М. Коваленко, С. В. Майстро ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. 
А. О. Дєгтяра.  Х. : Вид-во Хар РІ НАДУ «Магістр», 2014. 244 с. 

 
11. Інформаційні ресурси 

  1. Кабінет Міністрів України. URL:http://www.kmu.gov.ua/  
    2. Репозиторій Національного університету водного господарства та 

природокористування / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/. – Назва з екрана. 

4.Державна аудиторська служба України. URL: 
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index 

5. Офіційний сайт Президента України. URL: http:// www.president.gov.ua 
6. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http: // www.rada.gov.ua  

7. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL: http: // www.kmu.gov.ua 
8. Сайт Національного агентства України з питань державної служби. URL: 

http: //www.nads.gov.ua   

9. Сайт Національної академії державного управління при Президентові 
України. URL: http: //www.academy.kiev.ua 

10. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/   
11. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) .URL: http://www.libr.rv.ua/ 
12. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс].  URL: http://nuwm.edu.ua/naukova.  
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