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1. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни 

 

Мета: формування теоретико-методологічних знань державної політики, та 

практичних навичок аналізу політики, необхідних для успішної діяльності в сфері 

публічного управління та адміністрування; поглибити розуміння слухачами процесів 

вироблення, ухвалення і впровадження державної політики в реальному політичному 

середовищі для підвищення здатності громадян брати участь і ефективно впливати на ці 

процеси. 

Завдання: 

 засвоїти та відтворити на професійному рівні системні знання з державної 

політики; 

 вміти використовувати знання про організаційну структуру державного 

управління України при реалізації державно-владних відносин у системі вертикальних та 

горизонтальних управлінських зв'язків; 

 давати оцінку комплексу проблем державної політики;  

 відслідковувати і оцінювати тенденції державної політики;  

 розуміння інтенсивного процесу становлення нової європейської моделі 

української державної політики, що сприятиме побудові сучасної європейської країни. 

Передумови вивчення дисципліни: передумовою вивчення є засвоєння дисциплін 

«Вступ до спеціальності», «Публічне управління». 

Очікувані результати навчання: знання і вміння використовуються при вивченні 

дисциплін професійної підготовки 

В результаті вивчення дисципліни студент 

має знати: 

 наукові підходи та методологічні основи аналізу державної політики, розвиток 

та професіоналізацію цій сфери в Україні;  

 - сутність, функції, інструменти та напрямки державної політики, зміст основних 

етапів процесу розробки та впровадження державної політики;  

 концептуальні засади та технології аналізу державної політики, сутність та 

форми аналізу, вміння розглядати зміст основних етапів аналізу державної політики  

 сутність та критерії типології державної політики, в тому числі адаптовані до 

українських суспільних реалій;  

 сутність модельного аналізу політики, призначення і функції моделей державної 

політики в суспільному житті;  

 основні принципи державно-політичних рішень, вироблення та аналізу 

альтернатив рішення, впровадження державно-політичних рішень;  

 специфіку прийняття політичних та адміністративних рішень;  

 зміст та види аналітичних документів в процесі розробки державної політики, їх 

структурні і текстуальні особливості 

має вміти: 

 робити аналіз державної політики в різних сферах українського суспільства;  

 за допомогою теоретичних моделей досліджувати та аналізувати державну 

політику в Україні;  

 аналізувати державно-політичні рішення, альтернативи рішення;  

 скласти аналітичний документ з аналізу державної політики;  

 робити порівняльний аналіз державної політики в іноземних країнах.  

 

 

 

 

 



3 

Загальні компетентності, які формуються в результаті вивчення  

навчальної дисципліни «Основи державної політики» 

 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та процесами (ЗК1). 

Здатність до роботи з інформаційними ресурсами і базами даних та використання 

інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізування та 

використання інформації з різних джерел (ЗК4). 

Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації (ЗК7). 

Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо 

(ЗК9). 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог (ІК1). 

Спеціальні (професійні) компетентності: 

Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій публічного 

управління та адміністрування (СК5). 

Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички 

(СК10). 

Виявляти (обирати) і використовувати адекватні інструменти (наприклад, 

дослідження ринку, статистичний аналіз, порівняльні індекси) (СК13). 

Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління 

та адміністрування (СК14). 

Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування (СК15). 
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2. Програма навчальної дисципліни 

 

Денна форма: 

 
№ 

п/п 

 Лекції  Практичні 

(семінарські, 

лабораторні, 

півгрупові) 

Самостійна 

робота 

1. Сутність державної політики 2 6 12 

2. Формування і реалізація державної 

політики 
4 6 12 

3. Державна політика та політичний розвиток 2 4 12 

4. Державна політика та управління у сферах 

суспільного життя 
4 6 12 

5. Державна політика та регіональний 

розвиток 
2 6 12 

6. Державна політика щодо місцевого 

самоврядування  
2 4 12 

7. Державна кадрова політика 2 4 12 

 Всього за курсом 18 36 96 
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3. Зміст навчальної дисципліни 

 
3.1.  План лекцій 

 

Денна  Тема заняття / план 

1 Сутність державної політики  

1. Державна політика як управлінська категорія. 

2. Суб’єкти формування державної політики. 

3. Механізми й моделі формування державної політики. 

4. Вплив глобалізації на формування та реалізацію державної політики. 
2-3 Формування і реалізація державної політики 

1. Державна політика і демократичне врядування. 

2. Аналіз політики: ідентифікація проблем і питань політики. 

3. Державна політика як процес: затрати, результати, впливи і наслідки; 

цілі й завдання політики. 

4. Оцінювання і моніторинг державної політики та програм.  

5. Підготовка аналітичних документів. 

4 Державна політика та політичний розвиток 

1. Політична система суспільства як основа політичного розвитку. 

2. Політична влада і державне управління: сутність та характер взаємодії. 

3. Сутність, структура та аналіз політичного процесу. 

4. Особа в політико-управлінському процесі.  

5. Політичні рішення: сутність, підготовка, прийняття і реалізація. 

5-6 Державна політика та управління у сферах суспільного життя. 

1. Функції держави у сфері регулювання господарських процесів. 

2. Державне управління соціальними процесами суспільства. 

3. Державне управління етнонаціональним розвитком суспільства  

4. Державне управління та національна безпека. 

5. Державне управління у сфері цивільного захисту. 

7 Державна політика та регіональний розвиток. 

1. Сутність державної регіональної політики. 

2. Основи регіонального управління. 

3. Інструменти регіонального розвитку.  

4. Сучасна модель адміністративно-територіального устрою.  

5. Інституційне забезпечення державної регіональної політики.  

6. Управління ресурсами регіонального розвитку. 

8 Державна політика щодо місцевого самоврядування. 

1. Система місцевого самоврядування в Україні  

2. Матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування 

3. Організація і порядок проведення виборів органів місцевого 

самоврядування  

4. Міжмуніципальне співробітництво як форма вирішення спільних 

питань місцевого значення  

5. Інструментарій державної підтримки розвитку місцевого 

самоврядування в Україні  

9 Державна кадрова політика. 

1. Проблеми людських ресурсів та кадрового потенціалу в умовах реформ 

України. 2. Концептуально-методологічні аспекти сучасної кадрової 

політики. 3. Принципи, функції та пріоритети державної кадрової 

політики. 4. Законодавче та нормативно-правове забезпечення державної 

кадрової політики. 5. Зарубіжний досвід формування і вдосконалення 

кадрової політики та розв'язання кадрових проблем. 
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3.2. План практичних (семінарських, лабораторних, півгрупових) занять 

 

Денна  Тема заняття / план 

1-3 Сутність державної політики  
1. Державна політика як управлінська категорія. 
2. Суб’єкти формування державної політики. 
3. Механізми й моделі формування державної політики. 

4. Вплив глобалізації на формування та реалізацію державної 

політики. 
4-6 Формування і реалізація державної політики 

1. Державна політика і демократичне врядування. 
2. Аналіз політики: ідентифікація проблем і питань політики. 
3. Державна політика як процес: затрати, результати, впливи і наслідки; 

цілі й завдання політики. 
4. Оцінювання і моніторинг державної політики та програм.  
5. Підготовка аналітичних документів. 

7-8 Державна політика та політичний розвиток 

1. Політична система суспільства як основа політичного розвитку. 

2. Політична влада і державне управління: сутність та характер 

взаємодії. 

3. Сутність, структура та аналіз політичного процесу. 

4. Особа в політико-управлінському процесі.  

5. Політичні рішення: сутність, підготовка, прийняття і реалізація. 

9-11 Державна політика та управління у сферах суспільного життя. 

1. Функції держави у сфері регулювання господарських процесів. 

2. Державне управління соціальними процесами суспільства. 

3. Державне управління етнонаціональним розвитком суспільства  

4. Державне управління та національна безпека. 

5. Державне управління у сфері цивільного захисту. 

12-14 Державна політика та регіональний розвиток. 

1. Сутність державної регіональної політики. 

2. Основи регіонального управління. 

3. Інструменти регіонального розвитку.  

4. Сучасна модель адміністративно-територіального устрою.  

5. Інституційне забезпечення державної регіональної політики.  

6. Управління ресурсами регіонального розвитку. 

15-16 Державна політика щодо місцевого самоврядування. 

1. Система місцевого самоврядування в Україні  

2. Матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування 

3. Організація і порядок проведення виборів органів місцевого 

самоврядування  

4. Міжмуніципальне співробітництво як форма вирішення спільних 

питань місцевого значення  

5. Інструментарій державної підтримки розвитку місцевого 

самоврядування в Україні  

17-18 Державна кадрова політика. 

1. Проблеми людських ресурсів та кадрового потенціалу в умовах 

реформ України. 2. Концептуально-методологічні аспекти сучасної 

кадрової політики. 3. Принципи, функції та пріоритети державної 

кадрової політики. 4. Законодавче та нормативно-правове 

забезпечення державної кадрової політики. 

5. Зарубіжний досвід формування і вдосконалення кадрової 

політики та розв'язання кадрових проблем. 
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3.3. Завдання для самостійної роботи 

Теми завдань, які треба опрацювати самостійно (форма звітності – реферат). 

1. Аналіз державної політики у працях зарубіжних вчених (М. Браун, О. Вайс, 

Л. Пал, Д. Веймер, Е. Вайнінг, В. Данн, А. Дегтярьов та ін.). 

2. Огляд праць вітчизняних вчених з аналізу державної політики (В. Гошовська, 

О. Кілієвич, В. Тертичка, В. Романов, С. Дацюк, Ф. Рудича, Т. Брус, О. Рудік та ін.). 

3. Застосування системного методу в процесі ідентифікації суспільних проблем. 

4. Вплив інститутів громадянського суспільства на державну політику.  

5. Проблема морального вибору у державної політиці.  

6. Роль консультантів-аналітиків у процесі розробки державної політики.  

7. Основні нормативні правові акти, що забезпечують правову основу державної 

політики.  

8. Основні етапи законодавчого процесу.  

9. Соціально-психологічні й етичні аспекти аналізу державної політики. 

10. Символічна політика в Україні.  

11. Регуляторна політика місцевого самоврядування.  

12. Державні послуги.  

13. Формальні та неформальні чинники формування політичного порядку денного.  

14. Специфіка побудови законодавчого та урядового порядків денних в Україні.  

15. Вплив політичної еліти на формування політичного порядку денного.  

16. Механізми формування політичного порядку денного.  

17. Формування методики обрання пріоритетів державної політики України. 

18. Формування методики оцінки реалізації державної політики України. 

19. Засоби забезпечення політичних прав і свобод громадян у професійній діяльності 

державного службовця. 

20. Правовий статус державного службовця у сфері політичних відносин. 
 
Творчі завдання: 

Теми завдань, які треба опрацювати самостійно (форма звітності – доповідь). 

1. На прикладі окремої суспільної проблеми зробить аналіз стейкхолдерів процесу 

політики.  

2. Дайте характеристику основним формам та механізмам впливу груп інтересів на 

державну політику.  

3. Із застосуванням методики «дерево цілей» ідентифікуйте суспільну проблему та 

визначте цілі державної політики щодо її вирішення.  

4. На прикладі окремої суспільної проблеми визначте альтернативи її вирішення та 

виділіть найкращу альтернативу.  

5. Наведіть приклади специфіки та особливості оцінних критеріїв альтернатив 

вирішення окремих суспільних проблем.  

6. Чи залежить цикл політики від місця розташування, режиму в країні? 

7. Як ви гадаєте, наскільки може бути ефективною перерозподільна політика в 

сучасному суспільстві?  

8. Чому перерозподільна політика характеризується високим рівнем конфліктності 

між її учасниками?  

9. Чому саме такі типи державної політики придатні для аналізу? 

10. На основі аналізу сучасних політичних пріоритетів розвитку суспільства і 

власної посадової інструкції визначить, які з Ваших посадових обов'язків забезпечують 

виконання професійних функцій державного службовця в політичному процесі. 

11. У чому, на Вашу думку, полягає сутність взаємодії конкуруючих у політиці 

акторів? 

12. Хто справляє сильніший вплив на формування державної політики: державна 

влада чи громадянське суспільство? Відповідь обґрунтуйте. 
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13. Чи погоджуєтеся Ви з думкою, що у формуванні державної політики слід 

дотримуватися принципу «Немає події – немає проблеми»? І чому? 

14. Чим зумовлюється рівень конфліктності суб'єктів під час реалізації державної 

політики? Відповідь обґрунтуйте. 

15. Реалізація державної політики матиме вищу ефективність за централізації чи 

децентралізації влади? Відповідь обґрунтуйте. 

16. У чому полягає сутність спротиву радикальним змінам чи нововведенням у 

процесі реалізації державної політики? 

17. Визначення пріоритетів державної політики. 

18. Які механізми оцінювання та реалізації державної політики? 

19. Розкрийте сутність цільових програм як інструментів державної політики. 

20. Охарактеризуйте параметри, що впливають на динаміку та ефективність 

реалізації державної політики. 

 

Індивідуальні завдання: 

Теми завдань, які треба опрацювати самостійно (форма звітності – есе). 

1. Розкрийте зміст принципів прозорості та відкритості діяльності органів 

державної влади, його правові та організаційні аспекти.  

2. Назвіть сфери в яких необхідно максимальне втручання держави.  

3. В яких сферах необхідна мінімізація втручання держави? Чому?  

4. Обґрунтуйте необхідність і межі втручання держави в економічну сферу.  

5. Охарактеризуйте «оптимум за Парето». 

6. На яких суспільних цінностях ґрунтується аналіз державної політики?  

7. Які характерні риси аналітичної чутливості аналітика політики?  

8. Як ви розумієте підхід, що технологічні аспекти аналізу державної політики не 

мають визначального значення для його якості?  

9. Підготуйте аналітичну записку «Артикуляція та агрегація соціально-політичних 

проблем в програмах політичних партій України».  

10. Здійсніть ієрархію суб’єктів формування політичного порядку денного.  

11. Охарактеризуйте механізм просування конкретної соціально-політичної 

проблеми до політичного порядку денного.  

12. Докажіть, що демократизація суспільства безпосередньо залежать від 

політичної ідентичності учасників політичного процесу.  

13. Проаналізуйте специфіку розвитку політичної ідентичності в період 

трансформації українського суспільства.  

14. Обґрунтуйте, що політична ідентичність є найважливішим ресурсом 

політичного розвитку. 

15. Що таке механізм формування державної політики? 

16. Який орган державної влади розробляє політику на основі визначених 

парламентом завдань? 

17. Які особливості має сучасне соціальне середовище України? 

18. У яких етапах політичного процесу беруть участь державні службовці? 

19. Якими є ролі і функції державних службовців у політичному процесі в умовах 

демократичного політичного режиму? 

20. У чому полягає кінцева мета правової політики? 

 

Словник термінів з дисципліни «Основи державної політики» 

Аналіз політики 

Глобалізація 

Держава 

Державна влада 

Державна політика 
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Державні службовці 

Кадрова політика  

Місцеве самоврядування 

Політика 

Професійна діяльність  

Публічність 

Регіональна влада 

 

4. Підсумковий контроль  

Формою підсумкового контролю є екзамен, який проводиться в усній формі. 

Робота студентів оцінюється за підсумками виконання основних видів завдань. 

 

Перелік питань до екзамену з дисципліни «Основи державної політики» 

1. Назвіть методологічні проблеми державної політики.  

2. Які ви знаєте теоретичні підходи до державної політики?  

3. Дайте характеристику основним аспектам змісту поняття «державна політика».  

4. Дайте визначення поняттям: «політика», «державна політики», «дослідження 

політики», «аналіз політики».  

5. Які наукові галузі стали підставою появи і розвитку сучасного аналізу політики?  

6. З яким історичним періодом пов'язане зростання емпіричних досліджень? Як це 

вплинуло на розвиток аналізу політики?  

7. Коли вперше виник термін «аналіз політики»?  

8. Відомо, що поява і розвиток прикладної соціальної науки стали відповіддю на 

зростання рівня невизначеності в процесі переходу від аграрного до індустріального 

суспільства. Про яку невизначеність ідеться?  

9. Назвіть суміжні науки та професії, споріднені з аналізом політики. 

Охарактеризуйте стан кожної з них в Україні.  

10. Якими суспільними цінностями має надихатися аналіз політики?  

11. Що таке «мозкові центри»? Які мозкові центри в Україні вам відомі і що ви 

можете сказати про їхню діяльність?  

12. Охарактеризуйте середовище суспільної політики.  

13. Що передбачає аналіз стейкхолдерів політики ?  

14. Охарактеризуйте сутність, функції та напрямки державної політики?  

15. Виберіть з наведених у тексті визначень державної політики те, що найбільше 

відповідає українській реальності. Обґрунтуйте своє рішення.  

16. Які інструменти політики ви вважаєте найвпливовішими і чому ?  

17. Назвіть етапи процесу вироблення політики.  

18. Як, на вашу думку, чи відповідає процес вироблення державної політики в 

Україні вказаним етапам? Якщо ні, то які з них залишаються без уваги?  

19. У чому полягає конструктивність взаємозв’язку державної політики та 

соціально-економічних умов розвитку суспільства?  

20. Яким чином цінності суспільства впливають на державну політику?  

21. Охарактеризуйте взаємозв’язок державної політики й державного управління.  

22. Дайте характеристику організаційної сфери державної політики.  

23. Як функціонує політична система?  

24. Поясніть, чим відрізняються результати і наслідки політики.  

25. Наведіть приклад непередбачуваних наслідків політики.  

26. Охарактеризуйте поняття «аналіз політики».  

27. Як ви розумієте підходи до аналізу політики?  

28. Які існують форми аналізу політики? Якому з них ви б віддали перевагу у своїй 

аналітичній діяльності і чому?  
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29. З якими труднощами на кожному етапі проведення аналізу політики ви б 

зіткнулися? Чи здатні ви передбачити можливі шляхи їхнього подолання?  

30. Як ви вважаєте, чи існує реальна небезпека послаблення ролі представницьких 

органів влади внаслідок широкого застосування аналізу державної політики?  

 

Варіант іспитового білету з зазначенням максимальної кількості балів (13 балів) 

за кожне виконане завдання. 

 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

Інститут державного управління 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр  

Спеціальність: «Публічне управління та адміністрування»  

Навчальна дисципліна: «Основи державної політики» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

1. Які ви знаєте теоретичні підходи до державної політики? 

2. Як функціонує політична система? 

3. Як ви розумієте підходи до аналізу політики? 

 

Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії публічного управління та 

адміністрування 

 

Протокол №____ від «____» ________________ 20____року 

 

Завідувач кафедри, голова циклової комісії _____________  _________________ 
                                                               (підпис)                  (прізвище та ініціали)    

                            Екзаменатор ___________________  ___________________ 
                                                        ( підпис)                  (прізвище та ініціали)    

 

Критерії оцінювання: 13 балів: повна правильна відповідь (завдання виконано 

вірно, відповідь обґрунтована); 10 балів: неповна правильна відповідь (завдання виконано 

вірно, але відповідь недостатньо обґрунтована); 8 балів: неповна достатньо правильна 

відповідь (завдання виконано вірно, але відповідь представлена лише в загальних рисах, 

не обґрунтована); 5 бали: неповна та недостатньо правильна відповідь (частково завдання 

виконано вірно, але відповідь не обґрунтована); 0 балів: неправильна відповідь 

(помилкова відповідь із неправильним або відсутнім обґрунтуванням) чи її відсутність. 

 

5. Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання  

Атестація студентів 4 семестр 

Види робіт Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Робота на семінарських заняттях  36 (18 х 2 бали)  

Виконання завдання за вибором 

(реферат, доповідь, есе) 

24  

Іспит  40  

Разом: 100  

 

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів здійснюється з 

урахуванням індивідуальних особливостей студентів і передбачає диференційований 

підхід в його організації. 
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Оцінюватися може виконання студентами будь-яких навчальних завдань, під час 

роботи над якими студенти демонструють власне мислення: розгорнуті і стислі усні 

відповіді, письмові роботи, доповіді, реферати, виступи в дискусіях тощо. 

При цьому враховується: 

 розуміння студентами взаємозв’язків між умовами праці та стандартами, уміння 

порівнювати, пояснювати, аналізувати та критично оцінювати факти; 

 самостійність мислення; 

 використання різних джерел знань, з розумінням їх особливостей (нормативно-

законодавчі, дослідницькі, статистичні, довідникові тощо), умінням їх характеризувати і 

оцінювати; 

 правильність і достатність добору фактів для розв’язування поставлених 

викладачем завдань; 

 чіткість і завершеність викладу; 

 мовна грамотність. 

 

6. Рекомендовані джерела інформації 

 

6.1. Основні: 

1. Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. 

Стром и др. – М. : [б. и.], 2002. – 219 с. 

2. Вебер М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер // Вебер М. 

Избранные произведения : пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова ; 

предисл. П. П. Гайденко. – М. : Прогресс, 1990. – 706 с. 

3. Данн В. Н. Державна політика: вступ до аналізу : підруч. для ВНЗ / В. Н. Данн ; 

пер. З англ. Г. Є. Краснокутського ; наук. ред. М. О. Баймуратов. – Одеса : АО БАХВА, 

2005. – 504 с. 

4. Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні : навч. посіб. 

/О. І. Валевський, В. А. Ребкало, М. М. Логунова та ін. ; заг. ред. В. А. Ребкала, В. В. 

Тертички. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 232 с. 

5. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 

2011. 

6. Конституція України : прийнята на пятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 

1996 р. – Х. : Право, 2011. – 54 с. 

7. Політологія : підручник / І. С. Дзюбка, К. М. Лемківський, В. П. Андрущенко та 

ін. ; за заг. ред. І. С. Дзюбки, К. М. Лемківського. – К. : Вища шк., 2008. – 304 с. 

8. Рацюк О. О. Принцип політичної нейтральності державних службовців: 

сутність і засоби його забезпечення / О. О. Рацюк, М. Г. Свірін. – Херсон : Херсон. обл. 

центр перепідготовки і підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. 

самоврядування, держ. п-в, установ і організацій, 2009. – 22 с. 

9. Система розробки і здійснення публічних політик в Україні / за заг. ред. О. П. 

Дем'янчука. – К. : Факт, 2004. – 224 с. 

10. Comparative politics today: a world view / general editors, Gabriel A. Almond, G. 

Bingham Powell, Jr. – 6th ed. – New York : Harper Collins, 1996. – 846 p. 

11. From new public management to new political governance : essays in honour of Peter 

C. Aucoin / ed. by H. Bakvis and M. D. Jarvis. - Montreal, QC : McGill-Queen's University 

Press, 2012. – ХІІІ, 412 p. 

12. James Simon. Political Advisors and Civil Servants in European Countries / Simon 

James. – Sigma Paper № 38. – Paris, France : OECD, 2007. – Режим доступу : 

www.olis.oecd.org/olis/2007doc.nsf/linkto/gov-sigma(2007)2-rev1 
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6.2. Додаткові: 

1. Гончарук Н.Т., Сурай І.Г. Портрет керівника в державному управлінні: 

соціально-психологічний аспект / Наталія Гончарук, Інна Сурай // Вісн. НАДУ. –2010. – 

№ 2. – С. 57-65.  

2. Основи вітчизняного парламентаризму : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. 

/ за заг. ред. В.А.Гошовської. – К. : НАДУ, 2012. – Т.1. – 464 с.; Т. 2 – 340 с.  
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