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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань: 

0201 «Культура» Професійної підготовки 

 
Спеціальності: 

028 – «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», 

029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа»  

Модулів – 3 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 9 
2-й  

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90  

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента –  4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

 

 18 год.  

Семінарські заняття 

 12 год.  

Самостійна робота 

  60 год.  

Вид контролю: залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 33 % до 67 % 

для заочної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Правові основи діяльності у сфері культури» є:  

 сформувати у студентів цілісне уявлення про навчальну дисципліну, що вивчає 

нормативно-правову базу у сфері культури, а також визначає недоліки та шляхи  

вдосконалення чинного нормативно-правового забезпечення культурної галузі; 

 ознайомити студентів з правовими основами діяльності європейських держав у сфері 

культури; 

 дати слухачам теоретичні знання та виробити в них практичні навички опрацьовувати й 

обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються актуальних проблем розвитку 

вітчизняної та зарубіжної культури. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Правові основи діяльності у сфері культури» є: 

 розкрити сутність поняття нормативно-правового поля як сукупності чинних нормативних і 

правових документів, що закріплюють і регулюють процес соціокультурної діяльності на 

державному, регіональному та місцевому рівнях. 

 виробити практичні навички роботи з науковою літературою та правовими документами; 

 закріпити вміння застосовувати набуті знання в практичній суспільно-політичній 

діяльності; 

 довести необхідність налагодження ефективної державної політики, спрямованої на 

забезпечення сталого розвитку закладів і установ культури та мистецтва, освіти і науки, 

розвитку та функціонування української мови як державної у різних сферах суспільного, 

національного і державного буття, інтеграція національних меншин в єдиний 

загальнонаціональний гуманітарний простір України, єдність національного культурного 

простору України, формування національної культурної ідентичності; 

 сформувати у студентів уявлення про сучасні моделі та шляхи розвитку державного 

управління у сфері культури в Україні й світі, стратегію, державні та відомчі програми у 

різних сферах державної, регіональної, місцевої, муніципальної культурної політики, 

шляхи їхнього втілення в життя. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 головні поняття та категорії правової діяльності у сфері культури;  

 основи законодавства України про культуру; 

 нормативно-правову база державного управління у сфері культури; 

 теоретичні і правові засади державної культурної політики, її форми і методи для аналізу та 

вирішення національних і регіональних проблем; 
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 основні напрями державного управління у сфері культури, становлення та розвитку 

управління і регулювання місцевих культурних процесів в Україні; 

 характерні риси державного управління видавничою, архівною, бібліотечною та музейною 

справами України; культурою та мистецтвом; управління у сфері ЗМІ; мовними процесами 

в Україні; освітою та наукою; 

 сутність державної політики щодо формування єдиного гуманітарного простору у сфері 

культури; 

 історичні традиції державного управління у сфері культури; 

 особливості моніторингу та аудит у сфері культури; 

 теорію та практику залучення світового досвіду в управління і регулювання національними 

та регіональними культурними процесами. 

уміти: 

 робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано 

відстоювати власні погляди та міркування;  

 розробляти пропозиції щодо вдосконалення чинного нормативно-правового забезпечення 

державної культурної політики на підставі визначення юридичних властивостей та на 

основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення й аналізу ефективності 

чинних вітчизняних, міжнародних, зарубіжних нормативно-правових документів, 

актуальної практики регулювання та управління культурними процесами на всіх рівнях – 

міжнародному, зарубіжному, регіональному, муніципальному, місцевому, комунальному; 

 створювати проекти нормативно-правових актів, спрямовані на підтримку різних сфер 

національного гуманітарного простору України, культурних процесів українських регіонів, 

забезпечення функціонування структур, які побудовані на різних формах власності, на 

засадах конституційно-правової регламентації законодавчого та нормотворчого процесів; 

 аналізувати проблеми, ресурсний потенціал та напрями реалізації державного управління у 

сфері культури; процеси створення, реалізації, регулювання та управління державною 

культурною політикою; 

 надавати практичні рекомендації для органів державного управління й місцевого 

самоврядування щодо вибору ефективних засад, інструментів і варіантів регулювання та 

управління станом розроблення і реалізації державної культурної політики на основі 

методів порівняльного аналізу стану національного гуманітарного простору та 

регіональних культурних процесів, рівня їх узгодженості та єдності, ефективності; 

 створювати внутрішню нормативну документацію (накази, розпорядження) щодо 

виконання завдань міжнародних, державних, регіональних, галузевих, міжгалузевих 
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культурних програм, планів, проектів регіонального та національного культурного 

розвитку на засадах конкурсного відбору виконавців (тендер, грант, конкурс) шляхом 

застосування методів системного аналізу планів, програм, проектів та відповідних 

обґрунтувань; 

 розробляти плани, програми, проекти державних, регіональних і галузевих культурних 

програм національного розвитку за результатами аналізу державної культурної політики та 

стану єдиного гуманітарного простору на основі методології конструювання моделей 

виходячи із концептуального, ресурсного, кадрового, інформаційного забезпечення та 

механізмів упровадження державно-управлінських рішень у сфері культури. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 

Змістовий модуль 1. Правове регулювання в соціокультурній сфері 

Специфіка соціально-культурної сфери. Культурні права громадян. Соціально-культурна 

діяльність української держави. Основні функції державного управління соціально-

культурною сферою. Регулювання соціально-культурної діяльності держави. Система органів 

виконавчої влади в соціально-культурній сфері. Президент України в соціально-культурній 

сфері. Верховна Рада України в соціально-культурній сфері. Методи управлінської діяльності у 

сфері соціально-культурного будівництва 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання в галузі культури  

Поняття культури та її характерні ознаки. Поняття державної культурної політики. Головні 

цілі  та пріоритетні завдання державної політики в культурній галузі, принципи їх реалізації. 

Основні об’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері культури. Державний 

контроль і нагляд у сфері культури. Поняття культурної спадщини.  

Світові та вітчизняні теорії й концепції державного управління у сфері культури. Науково-

методичні засади дослідження державної культурної політики. Теоретичні засади централізації 

й децентралізації управління та регулювання державної культурної політики. Соціально-

філософський аналіз державної культурної політики 

МОДУЛЬ 2.  ДЕРЖАВНА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

Змістовий модуль 3. Система регулюючих суб’єктів, діяльність яких пов’язана зі сферою 

культури  

Верховна Рада України у сфері культури. Кабінет Міністрів України у сфері культури. 

Президент України у сфері культури. Міністерство культури України. Основні завдання 

Міністерства культури України. Міністр культури України. Державне управління у сфері 
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культури на місцевому рівні. Державний комітет телебачення і радіомовлення України. 

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення. Склад Національної ради 

України з питань телебачення та радіомовлення. Компетенція Національної ради України з 

питань телебачення та радіомовлення. Регуляторні функції Національної ради України з 

питань телебачення та радіомовлення. Функції і повноваження Національної ради щодо 

організації та перспектив розвитку телерадіомовлення. Громадські об’єднання у сфері 

культури. Українське товариство охорони пам’яток історії та культури 

Змістовий модуль 4. Нормативно-правове забезпечення державної культурної політики 

Нормативно-правові механізми захисту національних інтересів у культурній сфері. Чинне 

законодавство України щодо державного впорядкування сфери культури. Питання, які регулює 

законодавство України про культуру. Укази Президента України. Постанови та розпорядження 

Кабінету Міністрів України. Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. Розвиток нормативно-правового забезпечення державного управління у сфері 

культури та його системність. Вплив міжнародного гуманітарного права на розвиток 

державного управління у сфері культури в Україні. Сутність адміністративно-правових методів 

у сфері культури. Основні види адміністративно-правових методів державного управління у 

сфері культури 

Змістовий модуль 5. Історичні традиції державного управління у сфері культури 

Витоки державного управління у сфері культури. Культурна політика органів державного 

управління в добу Київської Русі. Державна культурна політика на українських землях в 

Литовсько-Польську добу. Державна культурна політика в Українській козацькій державі 

ХVІІ-ХVІІІ ст. Вироблення і реалізація державної культурної політики Центральною Радою, 

Гетьманатом Павла Скоропадського та Директорією. Державне управління у сфері культури в 

Українській РСР. Українське дисидентство в національно-культурному відродженні України 

Змістовий модуль 6. Моніторинг та аудит у сфері культури. Оптимізація організаційно-

функціональної структури та характеру державної культурної політики України 

Сутність моніторингу державного управління у сфері культури. Моніторинг вузлових 

проблем державної культурної політики. Аудит державної культурної політики. Оцінювання 

якісних і кількісних параметрів державної культурної політики. Оптимізація інституційного 

забезпечення державної культурної політики. Коригування функціональних засад державного 

управління у сфері культури. Роль центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування у виробленні та реалізації державної культурної політики. 

Фінансове та кадрове забезпечення державного управління у сфері культури 

МОДУЛЬ 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ 

КУЛЬТУРИ 
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Змістовий модуль 7. Основні нормативно-правові акти, які регулюють загальні питання 

сфери культури. Галузеві нормативно-правові документи, які координують окремі 

ділянки культурної галузі України. Регіональні та обласні Програми розвитку галузей 

культури міст і областей України 

  Конституція України. Закон України «Про культуру» (2010). Основи законодавства України 

про культуру (1992). Положення про Міністерство культури і мистецтв України (2000). Проект 

«Концепція Державної цільової програми інноваційного розвитку української культури на 

2009-2013 рр.» (2008). 

  Закони України в культурній галузі: «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні» (1992), «Про телебачення і радіомовлення» (1993), «Про Національний архівний фонд 

та архівні установи» (1993), «Про музеї та музейну справу» (1995), «Про інформаційні 

агентства» (1995), «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995), «Про видавничу справу» 

(1997), «Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України» (1997), «Про 

кінематографію» (1998), «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» 

(1999), «Про охорону культурної спадщини» (2000), «Про державну підтримку 

книговидавничої справи в Україні» (2003), «Про професійних творчих працівників та творчі 

спілки» (1997) та ін. 

Укази Президента України у сфері культури і мистецтв: «Про Національну юридичну 

бібліотеку» від 23 липня 1999 р., «Про Академію мистецтв України» від 14 грудня 1996 р., 

«Про гранти Президента України для обдарованої молоді» від 2 серпня 2000 р., Про 

невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України» від 22 березня 2000 р., «Про невідкладні 

заходи щодо розвитку бібліотек України» від 22 березня 2000 р., « Про державну підтримку 

національних творчих спілок України» від 24 липня 2000 р., «Про удосконалення системи 

управління державним телебаченням і радіомовленням України» від 3 січня 1995 р. та ін. 

Комплексна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в 

Полтавській області на 2018–2020 роки. Обласна Програма розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017-2020 роки у новій редакції зі змінами. Основні засади та функції Управління 

культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. 

Комплексна програма розвитку культури і туризму міста Кременчука на 2017-2021 роки. 

Стратегія розвитку міста Кременчука на період до 2028 року (гуманітарний простір розвитку 

людини). 

Змістовий модуль 8. Основні напрями реалізації державного управління у сфері культури 

Державне управління культурою та мистецтвом. Державне управління видавничою, 

архівною, бібліотечною та музейною справами України. Державне управління у сфері ЗМІ. 
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Інформаційні інновації та інфраструктура. Формування культурної ідентичності. Державне 

управління мовними процесами в Україні. Управління освітою та наукою 

Змістовий модуль 9. Світовий досвід державного управління у сфері культури 

Діяльність у сфері культури в державних політиках світу. Освітянська, мовна та 

інформаційна політика в державах світу. Світові моделі державної культурної політики. 

Інтеграція України у світові культурні процеси 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п сем інд с.р. л п сем інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Правове 

регулювання в 

соціокультурній сфері 

8 2 – – – 6 – – – – – – 

Тема 2. Правове 

регулювання в галузі 

культури 

10 2 – 2 – 6 – – – – – – 

Тема 3. Система 

регулюючих суб’єктів, 

діяльність яких 

пов’язана зі сферою 

культури  

8 2 – – – 6 – – – – – – 

Тема 4. Нормативно-

правове забезпечення 

державної культурної 

політики 

10 2 – 2 – 6 – – – – – – 

Тема 5. Історичні 

традиції державного 

управління у сфері 

культури 

10 2 – 2 – 6 – – – – – – 

Тема 6. Моніторинг та 

аудит у сфері культури. 

Оптимізація 

організаційно-

функціональної 

структури та характеру 

державної культурної 

політики України 

8 2 – – – 6 – – – – – – 

Тема 7.  Основні 

нормативно-правові 

акти, які регулюють 

загальні питання сфери 

культури. Галузеві 

нормативно-правові 

документи, які 

14 2 – 2 – 10 – – – – – – 
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координують окремі 

ділянки культурної 

галузі України. 

Регіональні та обласні 

Програми розвитку 

галузей культури міст і 

областей України 

Тема 8. Основні 

напрями реалізації 

державного управління 

у сфері культури 

12 2 – 2 – 8 – – – – – – 

Тема 9. Світовий 

досвід державного 

управління у сфері 

культури 

10 2 – 2 – 6 – – – – – – 

Усього годин  90 18 – 12 – 60 – – – – – – 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Правове регулювання в галузі культури  2 

2 Нормативно-правове забезпечення державної культурної політики 2 

3 Історичні традиції державного управління у сфері культури 2 

4 Основні нормативно-правові акти, які регулюють загальні питання 

сфери культури. Галузеві нормативно-правові документи, які 

координують окремі ділянки культурної галузі України. Регіональні та 

обласні Програми розвитку галузей культури міст і областей України 

2 

5 Основні напрями реалізації державного управління у сфері культури 2 

6 Світовий досвід державного управління у сфері культури 2 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Правове регулювання в соціокультурній сфері 6 

2 Правове регулювання в галузі культури 6 

3 Система регулюючих суб’єктів, діяльність яких пов’язана зі сферою 

культури 
6 

4 Нормативно-правове забезпечення державної культурної політики 6 

5 Історичні традиції державного управління у сфері культури 6 

6 Моніторинг та аудит у сфері культури. Оптимізація організаційно-

функціональної структури та характеру державної культурної політики 

України 

6 

7 Основні нормативно-правові акти, які регулюють загальні питання 

сфери культури. Галузеві нормативно-правові документи, які 

координують окремі ділянки культурної галузі України. Регіональні та 

обласні Програми розвитку галузей культури міст і областей України 

10 

8 Основні напрями реалізації державного управління у сфері культури 8 

9 Світовий досвід державного управління у сфері культури 6 
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8. Методи навчання 

 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні, семінарські заняття, 

практичні заняття, робота в Інтернеті, самостійна робота, складання схем, порівняльних таблиць 

та есе, розв’язання тестових завдань, відповіді на питання, виконання індивідуальних науково-

дослідних завдань. 

 

9. Методи контролю 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, які 

передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення семінарських занять і передбачає перевірку знань студентів з 

окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає кафедра. 

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання після закінчення 

логічно завершеної частини лекційних і семінарських занять з дисципліни – модуля. Завданням 

модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблення умінь 

самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст кількох тем дисципліни, умінь 

публічно чи письмово представити певний матеріал. Формою модульного контролю є модульна 

контрольна робота. Семестровий контроль проводиться у формі заліку в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені робочим 

навчальним планом та графіком навчального процесу. Відповідно до видів контролю набутих 

студентом знань та вмінь, рейтингова  система оцінювання передбачає використання наступних 

видів рейтингових оцінок: поточна, контрольна модульна, підсумкова модульна, підсумкова з 

дисципліни. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Підсумковий контроль – 20 балів; 

рубіжне тестування – 10 балів; 

реферат – 10 балів; 

відповідь на семінарському занятті – 5 балів; 

звіт про самостійну роботу – 10 балів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Ілюстративно-картографічний матеріал. 

3. Підручники та навчальні посібники. 

4. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД). 

5. Нормативні документи. 

6. Профільні ресурси Інтернету. 

 

12. Рекомендована література 

1. Абрамов В. І. Духовність суспільства : методологія системного вивчення / В. І. Абрамов. – 

К. : Вид-во КНЕУ, 2004. – 236 с. 

2. Административное право Украины : учебник / Под общ. ред. С. В. Кивалова. – Харьков : 

Одиссей, 2004. – 880 с. 

3. Адміністративне право України : підруч. / За ред. Ю. П. Бітяка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. 

– 544 с. 

4. Антонюк О. В. Основи етнополітики : навч. посіб. / О. В. Антонюк. – К. : МАУП, 2005. – 

432 с. 

5. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень : Проблеми теорії, 

методології, практики / В. Д. Бакуменко. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с. 

6. Данн В. Н. Державна політика : вступ до аналізу / В. Н. Данн. – Одеса, 2005. – 504 с. 
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7. Дзоз В. Гуманітарна політика України : проблеми формування та реалізації (соціально-

філософський аналіз) / В. Дзоз. – К., 2006. – 316 с. 

8. Жулинський М. Заявити про себе культурою / М. Жулинський. – К. : Генеза, 2001. – 680 с. 

9. Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / 

В. С. Журавський. – К. : Вид. дім Ін Юре, 2003. – 416 с. 

10. Звіряка А. І. Досвід паспортизації об’єктів культурної спадщини Національного 

заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка» / А. І. Звіряка // Праці НДІПД. – Вип. 2. – К. : 

АртЕк, 2006. – С.115–125. 

11. Здіорук С. І. Завдання гуманітарної політики України в контексті сучасних політичних 

реалій / С. І. Здіорук // Україна : стратегічні пріоритети, аналітичні оцінки – 2005 / За ред. 

О. С. Власюка. – К. : Знання, 2005. – С. 372–390. 

12. Здіорук С. І. Суспільно-релігійні відносини : виклики Україні ХХІ століття / С. І. Здіорук. – 

К. : Знання, 2005. – 552 с. 

13. Зелений В. Туризм як складова економічного розвитку малих історичних міст / В. Зелений 

// Актуальні пробл. держ. упр. : Зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ. – Вип. 4 (26). – 2006. – С. 247–

254. 

14. Іванівський В. В. Телерадіопростір регіонів України : проблеми та перспективи розвитку на 

шляху до інформаційного суспільства / В. В. Іванівський // Вісн. Житомир. держ. ім. 

І. Франка. – 2007. – Вип. 31. – С. 16–20. 

15. Котигоренко В. Етнічні конфлікти і протистояння в сучасній Україні : політологічний 

концепт / В. Котигоренко. – К. : Світогляд, 2004. – 722 с. 

16. Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі : психологічний аспект / 

В. Куєвда. – Донецьк : УКЦ ; Дон. від. НТШ, 2007. – С. 264. 

17. Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони 

культурно-історичного середовища : Зб. офіц. док. / Упоряд. В. І. Фрич ; Відпов. ред. 

В. М. Гарник. – К. : Істина, 2002. 

18. Лойко Л. І. Громадські організації етнічних меншин України : природа, легітимність, 

діяльність / Л. І. Лойко. – К. : Фоліант, 2005. – 634 с. 

19. Мисів Л. Теоретико-методологічні підходи до вивчення проблем державного управління 

формуванням та розвитком духовних цінностей українського суспільства / Л. Мисів // 

Актуальні пробл. держ. упр. Зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ. – 2006. – Вип. 3(25). – С. 50–57. 

20. Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні / Л. Нагорна. – К., 2002. – 272 с. 

21. Омельчук В. В. Управління культурними процесами як чинник формування єдиного 

гуманітарного простору України / В. В. Омельчук // Концептуальні засади формування 
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менеджменту в Україні : Мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16–17 листоп. 2007 р. – 

К., 2007. – С. 563–583. 

22. Омельчук В. Державна політика створення єдиного гуманітарного простору : зарубіжний 

досвід / В. Омельчук // Діалог цивілізацій чи Четверта світова війна : Матер. V Всесвіт. 

конф., Київ, 25 трав. 2006 р. – К. : МАУП, 2007. – С. 273–283. 

23. Основи етнодержавознавства : підручник / За ред. Ю. І. Римаренка. – К. : Либідь, 1997. – 

656 с. 

24. Попок А. А. Закордонне українство як об’єкт державної політики / А. А. Попок. – К., 2007. 

25. Тертичка В. В. Державна політика : аналіз та здійснення в Україні. – К. : Основи, 2002. – 

750 с. 

26. Україна : стратегічні пріоритети (аналітичні записки) / За заг. ред. О. С. Власюка. – К. : 

НІСД, 2006. – 576 с. 

27. Чиж І. С. Україна : шлях до інформаційного суспільства / І. С. Чиж. – К., 2004. – 287 с. 

28. Шуба О. В. Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз) / 

О. В. Шуба. – К. : Криниця, 1999. – 324 с. 

 




