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Стан будь-якого суспільства залежить від рівня державного 
управління. Тому важливого значення набувають проблеми його 
ефективності і ролі та місця державних службовців. Особливо ак-
туальні ці питання для сучасного розвитку України, адже пере-
важна більшість прорахунків, допущених за роки Незалежності, 
пов’язана з недосконалою організацією влади, нечіткою кадро-
вою політикою, а звідси – непрофесійною та слабкою діяльністю 
корпусу державних службовців в органах виконавчої влади та 
управлінців у структурах місцевого самоврядування.  

Особливо актуальними є проблеми, пов’язані з підготовкою 
та перепідготовкою державних службовців і посадових осіб міс-
цевого самоврядування. Сьогодні підготовкою державних управ-
лінців, і, зокрема, державних службовців, займається Національ-
на академія державного управління при Президентові України та 
її регіональні інститути у Дніпропетровську, Львові, Одесі і Хар-
кові. Значна робота по перепідготовці управлінських кадрів здій-
снюється у 23 різних обласних, у тому числі і в Миколаївському, 
центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій. Таку ж діяльність 
здійснюють і 58 галузевих навчальних закладів післядипломної 
освіти. Виходячи з потреб органів державної влади та органів мі-
сцевого самоврядування, за ініціативою Головного управління 
державної служби України, нову спеціальність “Державна служ-
ба” включено до мережі підготовки у 10 вищих навчальних за-
кладах, що здійснюють підготовку магістрів в освітній галузі 
“Державне управління”. Це – Київський національний економіч-
ний університет, Дніпропетровський національний університет, 
Донецький національний технічний університет, Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і газу, 
Одеська національна юридична академія, Східноукраїнський на-
ціональний університет ім. В.Даля, Тернопільський державний 
економічний університет, Харківський національний економіч-
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ний університет, Миколаївський державний гуманітарний універ-
ситет ім. Петра Могили, Чернігівський державний технологічний 
університет. 

Крім того, Головдержслужбою України у 2006 році надано 
позитивні висновки до ліцензійних справ підготовки магістрів 
державної служби у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича та Запорізькому гуманітарному універси-
теті “Запорізький інститут державного та муніципального управ-
ління”. 

У Миколаївському державному гуманітарному університеті 
імені Петра Могили підготовка магістрів державної служби здій-
снюється за спеціалізаціями “Адміністративний менеджмент” та 
“Економіка”. Планується в наступні роки розширювати підготов-
ку магістрів державної служби за спеціальностями “Кадровий 
менеджмент”, “Світова та європейська інтеграція”, “Соціальна 
сфера” та “Правове забезпечення”. 

Запропонований навчальний посібник сприятиме засвоєнню 
слухачами магістратури спеціальності “Державна служба” теоре-
тичних аспектів сутності вітчизняного та зарубіжного досвіду ор-
ганізації системи державної служби, порядку її проходження, 
етики поведінки державних службовців та інших тем навчального 
плану, спільно затвердженого Міністерством освіти і науки та 
Головним управлінням державної служби України. 

В основу посібника покладені напрацювання та рекомендації 
таких фахівців з державного управління: Т.В.Мотренка, 
В.І.Лугового, В.М.Рижика, Н.Р.Нижник, В.М.Князєва, В.Д.Ба-
куменка, В.Є.Воротіна, М.Х.Корецького, Я.Ф.Радшина, В.М.Ри-
фика, Г.В.Атаманчука, Ю.Г.Кальниша, В.Б.Авер’янова, С.Д.Ду-
бенко, Л.В.Коваля, А.М.Колодія, В.Я.Малиновського, Г.І.Ле-
лікова, А.Ю.Олійника, О.Ю.Оболенського, А.В.Вишневського, 
В.А.Ребкала, А.Ф.Мельника, А.О.Селіванова, В.М.Шаповалової, 
В.Г.Воронкової та інших. 

Редакційна колегія і авторський колектив, а це в основному 
члени кафедри державної служби і кафедри державної політики 
та менеджменту Інституту державного управління Миколаївсь-
кого державного гуманітарного університету імені Петра Моги-
ли, особливу вдячність висловлюють кандидату економічних 
наук, доценту Желюк Тетяні Леонтіївні. Саме її наукові і мето-
дичні доробки в Тернополі, насамперед опублікування таких 
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навчальних посібників, як “Практикум з державного регулю-
вання економіки”, “Економіко-аналітична діяльність в держав-
них установах та організаціях”, “Державна служба” та інших, на-
дихнуло миколаївських колег на підготовку власного навчально-
го посібника, який би враховував особливості навчального 
процесу в МДГУ імені Петра Могили та специфіку підготов-
ки фахівців з державного управління для південного регіону 
України. 

Творче використання напрацювань Т.Л.Желюк спричинило 
прийняття редакційною колегією рішення про включення її 
до складу авторського колективу. 

Зміст посібника в логічній послідовності відображає струк-
туру навчального плану з курсу “Організація державної служби”. 
Кожна тема містить перелік питань, які є обов’язковими для ви-
вчення; виклад змісту запропонованих проблем; ключові слова та 
терміни до кожної теми; перелік контрольних запитань та список 
рекомендованої літератури для поглибленого вивчення та якісно-
го засвоєння матеріалу. 

 


