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67.9(4Укр)301.02     

А39 

Акімов О. О. 

Професійна діяльність державних 

службовців в умовах євроінтеграції 

України: питання формування 

психологічної готовності : 

монографія / О. О. Акімов ; ДРІДУ 

НАДУ. - К. : ЦУЛ, 2014. - 176 с. -ISBN 

978-617-673-338-6. 

У монографії розкрито поняття психологічної готовності 

державних службовців до професійної діяльності в умовах 

інтеграції, з’ясовано джерела, передумови й чинники її 

виникнення. Автором обґрунтовано передумови й проблеми 

формування психологічної готовності персоналу органів 

державної влади до роботи в євроінтеграційних умовах. 



67.9(4Укр)301.02я73     

Б61 

Білинська М. М. 

Кадрова політика і державна служба : 

конспект лекцій / М. М. Білинська, 

О. Л. Євмешкіна, І. Г. Сурай. - К. : 

НАДУ, 2012. - 72 c. 

Розкрито теоретичні, нормативно-правові та 

психологічні засади державної служби. 



67.9(4Укр)301.02     

В42 

Візіров Б. Й.  

Кар'єра державного службовця в Україні: 

теоретичні засади : монографія / Б. Й. Візіров. - 

К. : ТОВ "Август Трейд", 2010. - 250 с . –  

ISBN 978-966-2224-08-5. 

У монографії досліджуються теоретичні засади кар’ 

єри державного службовця; обгрунтовується 

парадигмальне бачення сутності кар’ єрного 

розгортання у сфері державного управління; 

аналізується партнерська взаємодія у форматі 

"керівник - державний службовець - орган 

державної влади" як основа успішності кар’ єри на 

державній службі; визначаються підходи до кар’ 

єри держслужбовця як до механізму професійно-

особистнісної самореалізації.  



67.9(4Укр)301.02я73  

Д18 

Данилюк  М. О. 

Економіко-аналітична діяльність 

державного службовця : навч. посіб. /        

М. О. Данилюк, Н. П. Струк. - Івано-

Франківськ : Місто НВ, 2012. – 206 с. - 

ISBN 978-966-428-244-1. 

У навчальному посібнику розкрито теоретичні, методичні та 

практичні аспекти економіко-аналітичної діяльності державних 

службовців. Висвітлено наукові основи економіко-аналітичної 

діяльності. Розкрито особливості інформаційного забезпечення та 

організації економіко-аналітичної діяльності. 
 



67.9(4Укр)301.02я73     

Д36 

Державна служба  : підручник : у 2 т.  / 

редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова). - К. 

;  Одеса : НАДУ, 2012.  -ISBN 978-966-

619-319-6. 

 

Академічний підручник 

підготовлений провідними вченими 

країни в освітній та науковій галузі 

«Державне управління» відповідно 

до новітніх стандартів вищої та 

післядипломної освіти на основі 

узагальнення сучасного емпіричного 

матеріалу. 



67.9(4Укр)301.02я73     

Д36 

Державна служба  : навч. посіб. / за 

заг ред. С. М. Серьогіна. - К. : ТОВ 

"СІК ГРУП УКРАЇНА", 2012. - 526 с. 

-ISBN 978-617-7092-03-1.  

У виданні розкрито історичні, правові та організаційні засади 

державної служби, систему управління державною службою, 

види державної служби, теоретико-методологічні засади 

формування й реалізації державної кадрової політики. 



67.9(4Укр)301.02я73     

Д36 

Державна служба в Україні: 

соціально-правовий та організаційний 

аспекти : навч. посіб. /  Ю. П. Сурмін,                     

Т. В. Мотренко, Р. А. Науменко [та ін.]. 

- К. : НАДУ, 2011. - 204 с. - (Сер. "Б-ка 

магістра"). -ISBN 978-966-619-301-1. 

Здійснено аналіз стану та актуальних проблем державної служби 

України, їх розгляд у взаємозв'язку з комплексним баченням значимості 

державної служби як суспільного інституту в забезпеченні 

життєдіяльності країни та потреб її модернізації в сучасних умовах 

соціально-економічного і політичного розвитку.  



У томі розкривається термінологічна система теорії державної служби як 

інституту системи державного управління та кадрової політики держави як 

стратегічної діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Розкривається зміст основних понять і категорій кадрової 

політики та державної служби. Уміщенні статті допомагають осягнути 

історичний контекст формування кадрової політики в Україні, з’ясувати їх 

інституційну структуру та законодавчу базу, познайомитись із вченнями, які 

зробили суттєвий внесок у розвиток наукового знання про кадрову політику 

і державну службу. 

67.301я2     

Е64 

Енциклопедія державного 

управління : у 8 т. / НАДУ при 

Президентові України; наук.-ред. 

колегія: Ю.В.Ковбасюк (голова) та 

ін.. - К. : НАДУ, 2011. -ISBN 978-966-

619-285-4 ; 978-966-7800-79-6 (Т. 6) : 

Державна служба / наук.-ред. 

колегія : С. М. Серьогін 

(співголова),             В. М. Сороко 

(співголова) та ін. - 2011. - 524 с. 



67.9(4Укр)301.02я43   

Є24 

Європейські принципи і 

стандарти підготовки 

публічних управлінців: 

орієнтири для України : 

матеріали щоріч. наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю 

(Київ, 5-6 листп. 2015 р.) - К. : 

НАДУ, 2015. - 312 с. 



67.9(4Укр)308я73     

З-33 

Запобігання та протидія 

корупції : навч.-метод. посіб. / 

В. П. Марущак, Н. П. Долгіх, 

С. О. Козуліна, І. С. Бачинська. 

- Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. –  

160 с. 

У посібнику проаналізовано чинні нормативно-правові документи 

з питань запобігання та протидії корупції, основні вимоги до 

державних службовців і посадових осіб органів місцевого 

самоврядування. 



67.9(4Укр)308я73 

З-33 

Запобігання і протидія корупції як 

елемент модернізації системи 

державної служби : навч.-метод. 

посіб. /  С. Г. Давтян, М. М. Іжа,          

В. П. Марущак та ін. - Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2013. - 200 с. 

Посібник підготовлено з метою розробки порад для 

керівників державної служби в органах державної влади та 

інших державних службоіців щодо ефективного вирішення 

завдань професійної діяльності з питань запобігання та 

протидії проявам корупції. 



67.9(4Укр)301.02я73     

К13 

Кадрова політика і державна служба  

:  навч. посіб. /  [С. М. Серегін,         

Н. Т. Гончарук, Н. А. Липовська та 

ін. ; за заг. ред. проф.                           

С. М. Серьогіна]. -  Дніпропетровськ 

: ДРІДУ НАДУ, 2011. - 352 с. - (Сер. 

"Б-ка магістра"). -  

ISBN 978-966-7800-78-9.  

Розкриваються теоретико-методологічні засади формування й 

реалізації державної кадрової політики, історичні, правові та 

організаційні засади державної служби, основи системи управління 

кадрами і державною службою, форми, методи і технології роботи з 

персоналом у сфері державного управління та місцевого 

самоврядування. Призначений для слухачів, аспірантів, здобувачів 

наукових ступенів, а також для державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування. 



67.9(4Укр)301.02   

К17 

Калашнік Н. С. 

Самоосвіта державних службовців: 

компетентнісний підхід : монографія 

/ Н. С. Калашнік. - Дніпропетровськ 

: ДРІДУ НАДУ, 2013. - 276 с. -ISBN 

978-966-7800-99-4. 

Висвітлена ґенеза становлення самоосвіти в контексті 

цивілізаційних змін, визначені особливості самоосвіти дер. 

службовців; самоосвіта розглянута з точки зору 

компетентнісного підходу до вдосконалення практичної 

діяльності дер. службовців та інших посадовців. 



66.021     

К60 

Колісніченко Н. М. 

Людські ресурси в системі 

політичного управління: теорія та 

практика підготовки : монографія / 

Н. М. Колісніченко. - Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2013. - 378 с. – ISBN 

978-966-394-055-7. 

Монографія є спробою комплексного підходу до 

дослідження інструментів теоретичної та практичної 

підготовки людських ресурсів системи політичного 

управління у контексті реалізації функцій суспільного 

управління та політичної діяльності в умовах сьогодення. 

Обгрунтовано необхідність нових підходів до підготовки 

лідерів у сфері політико-управлінської діяльності. 



Конспект лекцій висвітлює теоретичні та практичні складові 

діяльності державної служби в Україні, спрямований на 

формування та становлення професійних організаторських 

вмінь і навичок державного службовця. 

67.9(4Укр)301.02я73     

К96 

Кушнірюк В. М. 

Організація діяльності державного 

службовця : конспект лекцій /               

В. М. Кушнірюк. - Івано-Франківськ : 

[Місто НВ], 2012. - 544 с. -ISBN 978-966-

428-250-2. 



67.9(4Укр)301.02я73     

Л55 

Лідерство в системі державної 

служби : навч. посіб. / за заг. ред. 

М. М. Іжи. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2013. - 132 с. -ISBN 978-966-394-

062-5.  

Викладені теоретичні підходи до розвитку і впровадження 

лідерства в системі державного управління та публічного 

адміністрування. Розглянуті соціально-психологічні аспекти 

виникнення та формування лідерства, закордонний досвід 

впровадження лідерства в адміністративних органах. 

Запропоновано модель підготовки керівних кадрів та 

впровадження феномену лідерства в системі державної служби на 

прикладі профессійної діяльності Одеської і Херсонської ОДА, 

ОРІДУ, Херсонського та Вінницького обл. ЦППК. 



67.9(4Укр)301.02     

М74 

Моделі компетенцій державних 

службовців : наук. розробка / авт. 

кол. : І. В. Клименко, Е. А. Афонін, 

А. В. Журавльов та ін. - К. : НАДУ, 

2012. - 72 с. 



67.9(4Укр)301.02      

П88 

Публічна служба в Україні: 

концепція та практика 

регіональної кадрової політики  : 

наук. розробка / О. І. Сушинський, 

О. В. Худоба, Д. Д. Заяць та ін. - К. : 

НАДУ, 2013. – 64 с. 

Розкриті теоретичні засади і практика становлення та 

розвитку кадрового потенціалу органів публічної влади з 

урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. 



67.9(4Укр)301.02     

Р45 

Реформування професійного 

навчання державних службовців в 

Україні: проблеми та перспективи  : 

монографія / С. М. Серьогін,               

Є. І. Бородін, Н. А. Липовська та ін. - 

К. : НАДУ, 2013. - 112 с. 

Обґрунтовано підходи до реформування професійного навчання 

державних службовців в Україні, розкрито особливості 

інституціоналізації системи професійного навчання державних 

службовців, проблеми її функціонування, запропоновано напрями 

розвитку та реформування професійного навчання державних 

службовців Україні. 



67.9(4Укр)301.02     

Р64 

Розробка пріоритетів регіональної 

кадрової політики у контексті розвитку 

публічної служби : наук. розробка / авт. 

кол. : О. П. Якубовський,                           

І. Л. Росколотько, Н. В. Сокур та ін. - К. 

: НАДУ, 2012. - 52 с. 

Розглядаються теоретичні та прикладні аспекти державного управління, 

зокрема регіональна кадрова політика, у контексті розвитку публічної 

служби, сучасна система функціонального управління державною 

службою на регіональному рівні та інші питання щодо формування 

кадрової політики. 



67.9(4Укр)301.02     

Р68 

Роль керівника у професійному 

розвитку кадрів державної служби 

України : наук. розробка / авт. кол. 

: С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, 

І. В. Шпекторенко та ін. - К. : 

НАДУ, 2011. - 60 с. 



67.9(4Укр)301.02     

С91 

Сучасні аспекти професіоналізації 

державної служби в Україні : 

монографія / за заг. ред. М. М. Іжи. –

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. - 219 с. -

ISBN 978-966-394-019-9.  



67.9(4Укр)301.02     

Т28 

Творча самореалізація особистості 

державного службовця: стан та 

проблеми теоретико-правового 

забезпечення : наук. розробка / авт. 

кол. : Р. А. Науменко, Л. М. Гогіна, 

О. В. Сєров, Г. І. Тодосова. - К. : 

НАДУ, 2012. – 60 с. 

Здійснено аналіз стану та виявлення і узагальнення 

проблем теоретико-правового забезпечення творчої 

самореалізації особистості державного службовця у 

взаємозв’язку із потребами підвищення ефективності 

державної служби, зростанням особистісного фактора в 

державному управління 



67.9(4Укр)301     

Т66 

Тренінг у професійній самореалізації 

державних службовців : матеріали 

наук.-методолог. семінару (Київ,     23 

листоп. 2011 р.) / редкол. :                  

К. О. Ващенко (голова). - К. : НАДУ, 

2012. - 128 с.  

У збірнику матеріалів висвітлено актуальні проблеми та 

шляхи удосконалення новітніх навчальних технологій, 

спрямованих, насамперед, на досягнення методики розвитку 

професійного, інтелектуально-творчого та морального 

потенціалу особистості державного службовця. 



67.9(4Укр)301.02     

У67 

Управлінське лідерство: виклики 

сьогодення : колект. моногр. / [за заг. 

ред. В. В. Толкованова]. - 

Хмельницький : [ПП Мельник А. А.], 

2013. - 600 с. – 

ISBN 978-966-8587-98-6. 

  

Присвячена системній оцінці та інтеграції досліджень 

теоретичного і прикладного характеру щодо визначення 

сутності, сучасних аспектів та інноваційного забезпечення 

лідерства в державному управлінні, формування напрямів 

розвитку і професійного вдосконалення сучасного регіонального 

лідера та його становлення в інших сферах суспільного життя. 



67.9(4Укр)301.02     

Ч-49 

Черноног Є. С. 

Державна служба: історія, теорія і 

практика: навч. посіб /                    

Є. С. Черноног. - К. : Знання, 2008. - 

658 с. 

У посібнику розкриваються теоретичні основи 

держаної служби як важливої складової 

державного управління, розглядаються історія її 

виникнення та розвитку, моделі та види 

державної служби в інших країнах, завдання, 

організація та правове регулювання практики 

державної служби, он соні напрями її 

реформування. 



67.9(4Укр)301.02я73     

Ч-75 

Чорнобиль І. Є. 

Організація діяльності державного 

службовця : навч. посіб. / І. Є. Чорнобиль. 

- Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 132 с. – 

ISBN 978-617-644-021-5. 

Розглянуто сучасний стан організації праці державних службовці. 

Представлено сучасні підходи до визначення міста і ролі саморозвитку 

державних службовців у контексті модернізації державної служби. 

Проаналізовано методи еіективного використання робочого часу для 

реалізації цілій органів влади зі збереження принципів ергономіки. 

Подано практичні рекомендації щодо удосконалення вміння публічного 

виступу, з окремим акцентом на спілкування із зісобами масової 

інформації. Запропоновано підход до розробки програми адаптації 

державних службовців та її імплементації в органах публічної влади. 
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Я49 

Якубовський О. П. 

Кадрова політика і державна 

служба : конспект лекцій для 

слухачів спец. «Державне 

управління» / О. П. Якубовський. - 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 64 с. 

 Висвітлено важливі питання щодо ролі зв язків з громадскості з місцевими органами 

влади у забезпеченні сталого рзвитку територіальних громад України. Наведено 

матеріали, подготовлені на основі законодавчих та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють вишеозначені питання в нашій державі; частково використано міжнародний 

досвід та узагальнено результати діяльності вітчизняних теритріальних громад. У 

додатках та термінологічному словнику подано матеріали, які дають змогу ознайомитись 

з авторским баченням стратегії сталого розвитку теріториальніх громад та ролі 

громадськості в процесі його формування і реалізації, вітчизняними та зарубіжними 

зразками документів з надання адміністративних послуг, із результатами соціологічних 

досліджень з цих питань, понятійним та змістовним апаратом. Для посадових осіб і 

працівників самоврядних органів та депутатського корпусу усіх рівнів, науковців, 

викладачів, студентів, слухачів вузів 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


