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ВСТУП 

Анотація 

Політологія, як складова частина соціально-гуманітарного блоку дисциплін підготовки 

бакалаврів, що передбачені нормативними документами Міністерства освіти і науки 

України, є важливою компонентою формування власного студентського світогляду, 

політичної та громадянської позиції. Базуючись на досягненнях сучасної політологічної 

науки, курс дозволяє студентам мати чітку уяву структурі та специфіці функціонування 

політичної сфери життєдіяльності людини і суспільства. Курс, що запропоновано,є 

важливою передумовою академічної та професійної мобільності студентів, в комплексі з 

іншими дисциплінами блоку, опосередковано оказує вплив на формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців. Програма передбачає комплексне навчання Політології в 

усіх її аспектах в рамках компетентнісного підходу. 

Курс Політології носить міждисциплінарний характер, використовує сучасні 

технологій навчання цінуванню та повазі мультикультурності, здатності реалізувати свої 

права і обов’язки як члена суспільства. 

Ключові слова: політологія; політика; влада; політичний режим влади; політична 

система суспільства; держава; форма державного правління; форма державного устрою; 

вибори; виборчі системи; політичне лідерство; політична культура. 

Abstract 

Political science as an integral part of the humanities and social sciences of baccalaureate, 

provided by the regulatory documents of the Ministry of Education and Science is an important 

component to form students’ worldview, patriotism, civic and political position. Based on the 

achievements of modern political science the course gives the students a clear understanding about 

the role of politics in the life of an individual and society. 

This course is a necessary precondition of academic and professional mobility of students; it 

influences the professional competence of future professionals (alongside with the other 

disciplines). The curriculum aims at comprehensive study of the Political Science within the skills 

approach. 

The course of Political Science is a multidisciplinary one. It uses modern learning 

technologies to value and respect cultural diversity and exercise one’s rights and responsibilities as 

a member of a society. 

Key words: political science, politics, authority, political regime, political system of society, 

state, form of government, form of state, elections, election system, political leadership, political 

culture. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

27 Транспорт 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 3-й  3-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету  

Спеціальність: 

271 Річковий та морський транспорт 

 

Спеціалізація 

271.02 Управління судновими 

технічними системами 

 

Освітня програма 

«Управління судновими технічними 

системами і комплексами» 

Семестр 

6-й 6-й 

Лекцій 

Загальна кількість 

годин – 90 

15 год. 6 год. 

Семінарські 

15 год. 2 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

студента – 4. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Вид контролю: іспит 

Форма контролю: 

письмова 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «ПОЛІТОЛОГІЯ» є формування у студентів 

відповідно до освітньої програми таких компетентнотей: 

• ЗК9. Цінування та повага мультикультурності. 

• ЗК15. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами для вивчення дисципліни є: дисципліни: філософія. 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

результатів навчання: 

• знання студентами базових понять науки про політику і політичну владу, формування 

на їх основі політичної культури, та поваги до мультикультурності як важливої складової 

частини гуманітарної підготовки майбутніх фахівців; 
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• вироблення у студентів навичок аналізу політичних процесів в умовах становлення 

демократичного українського суспільства, плюралізму поглядів і світоглядної свободи 

особистості. 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Політика і влада в науковій думці від найдавніших часів до 

сьогодення 

Тема 1. Предмет і еволюція науки про політику. Сучасна політична наука 

1. Виникнення політології як науки. Предмет і об’єкт політології; 

2. Зв’язок політології з іншими соціально-гуманітарними науками; 

3. Методи та функції політології. 

Література: [18] стр.6-16; [19] стр. 11-24. 

Тема 2. Історія світової політичної думки. Політична думка в Україні 

1. Особливості релігійно-міфологічних ідей Стародавнього світу; 

2. Політична думка античності; 

3. Релігійно-політичні концепції Середньовіччя; 

4. Політичні вчення Нового часу; 

5. Розвиток політичних ідей та концепцій в ХІХ – на початку ХХІ ст.; 

6. Розвиток політичної думки в Україні. 

Література: [16] стр.35-80; [19] стр.36-116. 

Тема 3. Політика і влада як соціальні явища 

1. Визначення політичної влади та її ознаки; 

2. Ресурси і сила влади, легітимізм та законність влади; 

3. Визначення політики та її види. 

Література: [18] стр.37-48. [19] стр.211-221. 

Змістовий модуль 2. Політична система суспільства 

Тема 4. Політична система суспільства: поняття, структура, функції, типи. Особливості 

в Україні 

1. Поняття та типологія політичних систем; 

2. Функції політичної системи; 

3. Політичні режими і їх різновиди; 

4. Особливості політичної системи України. 

Література: [18] стр.49-61; [19] стр.222-249. 

Тема 5. Держава в політичній системі суспільства. Особливості в Україні 

1. Поняття держави, її базові ознаки, теорії походження держави; 

2. Функції держави і структура державної влади; 

3. Форми державного правління; 

4. Форми державного устрою. 

Література: [18] стр.62-79; [19] стр.249-267. 

Тема 6. Політичні партії та партійні системи, громадські організації та рухи. 

Становлення партійної системи в Україні 

1. Історія виникнення політичних партій як політичного інституту; 

2. Функції партій у сучасному політичному житті; 

3. Типологія політичних партій та партійних систем; 

4. Становлення партійної системи України. 

Література: [16] стр.170-185; [19] стр.276-301. 

Тема 7. Політика та особа. Політична еліта і політичне лідерство. Генезис Української 
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політичної еліти 

1. Політична соціалізація особи; 

2. Політична участь як наслідок політичної соціалізації; 

3. Сутність і типи політичних еліт; 

4. Феномен політичного лідерства і його типологія; 

5. Політична еліта і лідерство в Україні; 

Література: [18] стр.121-153; [19] стр.302-313. 

Тема 8. Вибори і виборчі системи. Виборча система України 

1. Визначення виборів, їх сутність, види та функції; 

2. Мажоритарна виборча система; 

3. Пропорціональна виборча система; 

4. Виборча система України. 

Література: [16] стр.301-302; [18] стр.96-109. 

Змістовий модуль 3. Політична свідомість і політична культура 

Тема 9. Політична свідомість і політична культура та особливості їх формування в 

Україні 

1. Політична свідомість – загальна характеристика; 

2. Рівні політичної свідомості; 

3. Головні ідеологічні течії: історія і сучасність; 

4. Ідеологія в Україні; 

5. Визначення політичної культури і її функції; 

6. Структура і зміст політичної культури; 

7. Типологія політичної культури; 

8. Становлення політичної культури України, її основні риси. 

Література: [18] стр.164-179; стр.154-163; [19] стр.314-323. 

Тема 10. Світовий політичний процес. Система міжнародних політичних відносин 

1. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу; 

2. Україна у світовому співтоваристві. 

Література: [16] стр.304-316; [19] стор.425-449. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

усього 

у тому числі усього у тому 

числі 

л с с.р. л с с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Політика і влада в науковій думці від найдавніших часів до 

сьогодення 

Тема 1. Предмет і еволюція науки про 

політику. Сучасна політична наука 
5 1 – 6 10 2 – 8 

Тема 2. Історія світової політичної думки. 

Політична думка в Україні 
10 2 – 9 10 – – 10 

Тема 3. Політика і влада як соціальні явища 12 2 2 8 10 – – 10 

Разом за змістовим модулем 1 30 5 2 23 30 2 0 28 

Змістовий модуль 2. Політична система суспільства 

Тема 4. Політична система суспільства: 

поняття, структура, функції, типи. Особливості 

в Україні 

9 2 2 5 10 2 – 8 

Тема 5. Держава в політичній системі 

суспільства. Особливості в Україні 
10 2 2 6 8 – – 8 

Тема 6. Політичні партії та партійні системи, 

громадські організації та рухи. Становлення 

партійної системи в Україні 

9 2 2 5 10 2 – 8 

Тема 7. Політика та особа. Політична еліта і 

політичне лідерство. Генезис Української 

політичної еліти 

7 – 2 5 8 – – 8 

Тема 8. Вибори і виборчі системи. Виборча 

система України 
10 2 2 6 9 – 2 7 

Разом за змістовим модулем 2 45 8 10 27 45 4 2 39 

Змістовий модуль 3. Політична свідомість і політична культура 

Тема 9. Політична свідомість і політична 

культура та особливості їх формування в 

Україні 

9 2 2 5 8 – – 8 

Тема 10. Світовий політичний процес. Система 

міжнародних політичних відносин 
6 – 1 5 7 – – 7 

Разом за змістовим модулем 2 15 2 3 10 15 – – 15 

РАЗОМ ЗА КУРСОМ 90 15 15 60 90 6 2 82 
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Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Політика і влада як соціальні явища 2 – 

2 Політична система суспільства: поняття, структура, 

функції, типи. Особливості в Україні 
2 – 

3 Держава в політичній системі суспільства. 

Особливості в Україні 
2 – 

4 Політичні партії і партійні системи: теорія і практика 

України 
2 – 

5 Політична еліта і політичне лідерство: світовий 

досвід і Україна. 
2 – 

6 Політична культура особистості і суспільство і теорія 

і практика України 
2 – 

7 Вибори, виборча система, виборчий процес в світі і 

Україна 
2 2 

8 Україна в системі міжнародних відносин політичного 

процесу 
1 – 

Разом 15 2 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

• підготовка до семінарських занять– 2-4 год/1 заняття; 

• написання рефератів, есе, виконання розрахункових, розрахунково-графічних або 

графічних робіт, домашньої контрольної роботи, перекладу, аналітичний огляд, аналіз 

практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 аркушів А4) – мінімум 15 годин 

на 1 роботу; 

• підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід. 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.  Підготовка до семінарів  30 2 

2.  Реферат 15 15 

3.  Контрольна робота – 35 

4.  Підготовка до екзамену  15 30 

 Разом 60 82 

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

виступають: 

• екзамен; 

• реферат; 

• стандартизовані тести; 

• контрольна робота. 
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7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. Підсумкова 

оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю. У кожного 

компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може 

набрати до 60 балів.  

Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру 

(активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше). 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого 

матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час 

виконання завдань практичних робіт. Зарахування кредитів навчального курсу можливо 

тільки після досягнення результатів,запланованих РПНД, що виражається в одній з 

позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Відповіді на 

семінарах  
Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу 

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 (8 занять по 5 балів). 

 

Реферат  Критерії оцінювання 

10 

Реферат має певну структуру. У вступі, обґрунтовано актуальність питання і 

розкрита його проблематика. Основна частина містить у собі зміст 

матеріалу що озвучується, приводяться основні тези з відповідною 

аргументацією. На при кінці надається загальний висновок з проблеми. У 

тексті відображено глибина і повнота оволодіння матеріалом, застосовано 

додаткову літературу. Матеріал викладено логічно і послідовно. 

Аргументовано зроблено узагальнення і висновки. Обов’язкова наявність 

практичних прикладів. Орфографічні помилки відсутні.  

8 

Реферат має певну структуру. У вступі, обґрунтовано актуальність питання і 

розкрита його проблематика. Основна частина містить у собі зміст 

матеріалу що озвучується, приводяться основні тези з відповідною 

аргументацією. На при кінці надається загальний висновок з проблеми. У 

тексті відображено глибина і повнота оволодіння матеріалом, застосовано 

додаткову літературу. Матеріал викладено не достатньо логічно і 

послідовно. Узагальнення і висновки не достатньо аргументовані. 

Обов’язкова наявність практичних прикладів. Орфографічні помилки 

незначні. 
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Реферат  Критерії оцінювання 

6 

Реферат має певну структуру. У вступі, недостатньо обґрунтовано 

актуальність питання і розкриття його проблематики. Основна частина 

містить у собі зміст матеріалу що озвучується, приводяться основні тези з 

недостатньою аргументацією. Висновки з проблеми містять помилки. У 

тексті глибина і повнота оволодіння матеріалом відображено недостатньо, 

застосовано додаткову літературу. Матеріал викладено не достатньо логічно 

і послідовно. Узагальнення і висновки не достатньо аргументовані. 

Практичні приклади надано фрагментарно. Орфографічні помилки незначні. 

4 

Реферат не має певної структури. У вступі, не обґрунтовано актуальність 

питання, проблематика не розкрита. Основна частина містить у собі зміст 

матеріалу що озвучується, але з суттєвими помилками. Основні тези 

приводяться з недостатньою аргументацією. Висновки з проблеми містять 

помилки. У тексті не відображена глибина і повнота оволодіння матеріалом, 

не застосовано додаткову літературу. Матеріал викладено не логічно і не 

послідовно. Узагальнення і висновки не аргументовані. Практичні приклади 

надано фрагментарно. Орфографічні помилки суттєві.  

2 

Реферат не має певної структури. У вступі, не обґрунтовано актуальність 

питання, проблематика не розкрита. Основна частина містить у собі зміст 

матеріалу що озвучується, але з суттєвими помилками. Основні тези 

приводяться з не аргументовано. Висновки з проблеми містять суттєві 

помилки. У тексті не відображена глибина і повнота оволодіння матеріалом, 

не застосовано додаткову літературу. Матеріал викладено не логічно і не 

послідовно. Узагальнення і висновки відсутні. Практичні приклади не 

надано. Орфографічні помилки суттєві. 

0 Реферат відсутній.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів. 

 

Контрольна 

робота 
Критерії оцінювання 

45 

Контрольна робота має певну структуру: назву, план, основну частину, 

список літератури та джерел що використовувались. В тексті матеріал 

подано логічно, після кожного розділу надані висновки а також загальні 

висновки на при кінці роботи. Висновки аргументовані. Студент виявив 

вміння орієнтуватися в сучасній наукової літературі, узагальнювати і 

систематизувати науковий матеріал. Орфографічні помилки відсутні.  

35 

Контрольна робота має певну структуру: назву, план, основну частину, 

список літератури та джерел що використовувались. В тексті матеріал 

подано логічно з незначними помилками, після кожного розділу надані 

висновки а також загальні висновки на при кінці роботи. Висновки 

аргументовані, але мають деякі несуттєві неточності. Студент виявив вміння 

орієнтуватися в сучасній наукової літературі, узагальнювати і 

систематизувати науковий матеріал. Орфографічні помилки незначні. 

25 

Контрольна робота має певну структуру: назву, план, основну частину, 

список літератури та джерел що використовувались. В тексті матеріал 

подано недостатньо логічно з помилками, після кожного розділу надані 

висновки а також загальні висновки на при кінці роботи. Висновки слабо 

аргументовані, мають неточності. Студент виявив недостатні вміння 

орієнтуватися в сучасній наукової літературі, узагальнювати і 

систематизувати науковий матеріал. Значні орфографічні помилки. 

15 Контрольна робота не має певної структури: назва присутня, але план не 
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Контрольна 

робота 
Критерії оцінювання 

виповідає повною мірою заявленої теми, основну частину подано поверхово, 

список літератури та джерел що використовувались не достатній і не сприяє 

розкриттю теми. В тексті матеріал подано не логічно з помилками, після 

кожного розділу надані висновки а також загальні висновки на при кінці 

роботи. Висновки слабо аргументовані, мають суттєві неточності. Студент 

виявив недостатні вміння орієнтуватися в сучасній наукової літературі, 

узагальнювати і систематизувати науковий матеріал. Значні орфографічні 

помилки. 

10 

Контрольна робота не має певної структури: назва присутня, але план не 

виповідає повною мірою заявленої теми, основну частину подано поверхово 

та лапідарно, список літератури та джерел що використовувались не 

достатній і не сприяє розкриттю теми. В тексті матеріал подано не логічно з 

суттєвими помилками, після кожного розділу висновки відсутні. Загальні 

висновки слабо аргументовані, мають суттєві неточності або відсутні. 

Студент не виявив вміння орієнтуватися в сучасній наукової літературі, 

узагальнювати і систематизувати науковий матеріал. Значні орфографічні 

помилки. 

0 Контрольна робота відсутня. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 45 балів. Контрольна робота, 

як критерії оцінювання застосовується серед студентів заочної форми навчання 

 

Екзамен з курсу Політологія, проводиться у письмової формі. Екзаменаційний білет 

містить в собі два питання, кожне з яких максимально оцінюється в 20 балів, максимальна 

оцінка за відповідь на два питання 2х20 балів = 40 балів. Критерії оцінювання першого та 

другого питання однакові. 

Екзамен Критерії оцінювання 

20-15 

Відповідь на одне питання, що міститься в білеті чітке, правильне, повне, 

логічне. Містить аналіз, систематизацію, узагальнення, аргументовані 

висновки, використані міжпредметні зв’язки. Студент надає правильні 

визначення, вільно орієнтується в сучасній політичної теорії, демонструє 

розуміння сутності і закономірності політичних явищ і процесів в Україні і 

світі. Вільно володіє і використовує політологічну термінологію. Надає 

правильні приклади з політичної практики. Орфографічні помилки відсутні. 

14-10 

Відповідь на запитання, що міститься в білеті, в цілому правильна, достатньо 

повна, логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні 

матеріалу. Студент надає, в цілому, правильні з невеликими неточностями 

визначення, досить вільно орієнтується в сучасній політичній теорії, з 

незначними помилками демонструє розуміння сутності і закономірності 

політичних явищ і процесів в Україні і світі. Достатньою мірою володіє і 

використовує політичну термінологію. Надає правильні приклади з політичної 

практики. Орфографічні помилки не значні. 

9-7 

Відповідь на запитання, що міститься в білеті, частково правильна, містить 

неточності, недостатньо обґрунтована. Студент надає не досить логічні 

визначення, не досить вільно орієнтується в сучасній політичній теорії, з 

помилками демонструє розуміння сутності і закономірності політичних явищ і 

процесів в Україні і світі. Не достатньою мірою володіє і використовує 

політичну термінологію. Не завжди надає правильні приклади з політичної 

практики. Значні орфографічні помилки. 
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Екзамен Критерії оцінювання 

6-4 

Відповідь на запитання, що міститься в білеті, має суттєві помилки, аргументи 

не сформульовані. Студент надає визначення з суттєвими логічними 

помилками, важко орієнтується в сучасній політичній теорії, з помилками 

демонструє розуміння сутності і закономірності політичних явищ і процесів в 

Україні і світі. Погано володіє і використовує політичну термінологію. Не 

завжди надає правильні приклади з політичної практики. Значні орфографічні 

помилки. 

3-1 

Відповідь на запитання, що міститься в білеті, містить значну кількість 

суттєвих помилок, не обґрунтована. Студент суттєво помиляється в 

формулюванні визначень, майже не орієнтується в сучасній політичній теорії, з 

значними помилками розуміє сутність і закономірність політичних явищ і 

процесів в Україні і світі. Майже не володіє і не використовує політичну 

термінологію. Не надає приклади з політичної практики. Значні орфографічні 

помилки. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми при наявності двох відповідей, 

що містяться в білеті 40 балів. 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Участь у семінарських заняттях  8х5 балів = 40 балів 5 балів 

Поточний модульних контроль 10 балів 10 балів 

Контрольна робота – 45 балів 

Реферат 10 балів  

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 100 
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8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ 1 Т1  –  – 

Т2  –  – 

Т3 Участь у семінарських 

заняттях 
5  – 

ЗМ 2 Т4 Участь у семінарських 

заняттях 
5   

Т5 Участь у семінарських 

заняттях 
5  – 

Т6 Участь у семінарських 

заняттях 
5  – 

Т7 Участь у семінарських 

заняттях 
5  – 

Т8 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

Участь у семінарських 

заняттях 
5 

ПМК Тест 10 Тест 10 

ЗМ 3 Т9 Участь у семінарських 

заняттях 
5  – 

Т10 Участь у семінарських 

заняттях 
5  – 

Реферат 10  – 

Контрольна робота ‒  45 

Підсумковий контроль (іспит) 40  40 

Сума 100 
 

100 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Баранівський В. Ф. Політологія: підручник. Київ: НАУ, 2016. 235 с. 

2. Баровська А. В. Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС: 

аналіт. доп. Київ: НІСД, 2013. 71 с.  

3. Бойко О. Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2010. 432 с. 

4. Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І. В. Політологія: підручник. Харків: 

ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. 179 с. 

5. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: навчальний посібн. 9-те вид., переробл. і доп. 

Львів: Львівської комерційної академії, 2015. 370 с. 

6. Горбач О., Демчишак Р. Політологія: навч. посіб. Львів: Львів. політехніки, 2016. 

259 с. 

7. Горлач М. І., Кремень В. Г. Політологія: наука про політику: підручник для студ. 

вищ. навч. закл. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 840 с. 

8. Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці: аналіт. 
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