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Анотація

У посібнику висвітлені основні питання, які виносяться на іспит із навчального
курсу «Публічна служба», який викладається для студентів другого
(магістерського) рівня у Національному юридичному університеті імені
Ярослава Мудрого.  

Для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, науковців,
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, усіх тих,
хто цікавиться проблемами публічної служби.
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