
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
25.00.03 – державна служба

(нова редакція) 

I. Формула спеціальності: 
Змістом спеціальності є дослідження державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації цими інститутами 
держави положень  Конституції,  законодавчих  і  інших  нормативно-правових 
актів щодо впровадження цілей, завдань і функцій держави, громадянського 
суспільства,  надання  послуг  юридичним  і  фізичним  особам,  урахування 
соціальних і історичних джерел їх виникнення та тенденцій розвитку. 

II. Напрями досліджень: 
1. Теорія  й  історія  державної  служби  та  служби  в  органах  місцевого 

самоврядування (далі - служби). 
2. Теоретико-методологічні  засади  служб:  категорії,  закономірності, 

принципи, концепції. 
3. Служби: цілі, завдання, принципи, функції. 
4. Розвиток  служб,  їх  моделі:  світові  тенденції,  демократизація  та 

порівняльний аналіз. 
5. Статус  державних  службовців  і  службовців  органів  місцевого 

самоврядування: його складові, види та класифікація. 
6. Формування,  реалізація  та  припинення  державно-службових  відносин  у 

системах  служби;  принципи,  методи,  технології,  механізми,  процедури, 
особливості добору кадрів і проходження державної служби. 

7. Нормування та стандарти професійної діяльності державних службовців і 
службовців  органів  місцевого  самоврядування,  методи,  методики  та 
процедури. 

8. Організаційно-правові  засади  забезпечення  професійній  діяльності 
державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування. 

9. Управлінська  діяльність  і  надання  послуг  в  органах  державної  влади й 
органах місцевого самоврядування. 

10.Методологія  та  технологія  розроблення,  прийняття  та  впровадження 
управлінських  рішень  в  органах  державної  влади  й  органах  місцевого 
самоврядування. 

11.Управління  системою  державної  служби  та  регулювання  службою  в 
органах місцевого самоврядування. 

12.Кадрова політика й управління персоналом у сфері державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування. 

13.Професіоналізація  державної  служби  та  служби  в  органах  місцевого 
самоврядування: зміст, форми, методи. 

14.Еліти в державному управлінні та місцевому самоврядуванні. 
15.Організація,  мотивація,  оцінювання  та  стимулювання  професійної 

діяльності  державних  службовців  і  службовців  органів  місцевого 
самоврядування; психологічні, соціологічні й інші її аспекти. 

16.Діяльність  керівника  в  органах  державної  влади  й  органах  місцевого 
самоврядування. 

17.Формування  та  розвиток  системи  професійного  навчання  державних 
службовців,  службовців  органів  місцевого  самоврядування;  тенденції  та 
порівняльний аналіз розвитку їх професійного навчання. 

III. Галузь, з якої присуджуються наукові ступені: 
державне управління.


