
Політика, закони та уряд США 

Віртуальна виставка 

БІБЛІОТЕКА ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 



Політику треба розуміти як форму суспільної діяльності, 

спрямовану на здобуття, використання, підтримку і повалення 

політичної влади, реалізацію інтересів особи, соціальних груп на 

різних рівнях інститутів політичної системи. 

Ми маємо на меті розкрити перед користувачами бібліотеки 

матеріали, які стосуються політики, урядової системи та 

законів США. Більшість книжок даної виставки можна 

віднести до наукової та науково-популярної літератури, метою 

якої є збагачення світогляду студента. 



Points of  View : readings in American government and politics / ed.: Robert E. DiClerico, Allan S. Hammock. 
– 11th ed. – New York : McGraw-Hill Higher Ed., 2009. – 324 p. 

Видання пропонує увазі студентів та викладачів 

компактну добірку цікавих та доступних для 

читання статей. Поданий матеріал охоплює 

широкий діапазон сучасних точок зору на 

різноманітні питання, що стосуються 

американського уряду та його політики. 



Friedman G. The Next 100 Years / George Friedman. – New York : Anchor Books, 2009. – 253 p. 

Книжка американського політолога Джорджа 

Фрідмана, в якій міститься прогноз геополітичних 

змін, які можна очікувати у XXI сторіччі. Вийшла 

друком 2009 року і стала бестселером (за оцінкою 

газети «The New York Times»). На сьогодні, читачі 

мають змогу порівняти, що з очікувань автора 

справдилось, а що залишилось лише прогнозом. 



 Patterson T. E. The American Democracy : [textbook] / Thomas E. Patterson, Gary M. Halter. – 8th ed. – 
New York : McGraw-Hill/Higher Ed., 2008. – 775 p.  

У восьмому виданні «The American Democracy» 
розкрито теми свободи, рівності та 

самоврядування, що є ключовими компонентами 
політичної культури сучасності. Увазі студентів 

пропонується широко збагачений прикладами, 
науково збалансований, актуальний та 

доступний для читання, інформативний 
матеріал. 



Ristvet L. In the Beginning: World History from Human Evolution to the First States : [textbook] / Lauren 
Ristvet. – New York : McGraw-Hill/Higher Ed., 2007. – 184 p. 

В даному посібнику Лорен Ріствет розкриває світову 

історію через призму археології. Перед читачем постає 

історія людської еволюції, починаючи з ери палеоліту : 

розвиток сільського господарства, поява ранніх міст, 

держав, цивілізацій. Матеріал викладено у формі, 

доступній для рівня студентів-початківців коледжу та 

інших неспеціалістів.  



Domhoff  G. W. Who Rules America? Power, Politics, and Social Change : [textbook] / G. William Domhoff. – 
5-th ed. – New York : McGraw-Hill/Higher Ed., 2006. – 265 p. 

Бестселер 60-х років минулого століття. Цей 

підручник – неоціненний інструмент для 

вивчення студентами принципів панування влади 

в американському суспільстві. Вільям Домхофф 

спонукає читачів до критичного осмислення 

влади американського соціуму та її впливу на 

демократичний режим в країні. 



 Giddens A. Introduction to Sociology : [textbook] / Anthony Giddens, Mitchell Duneier, Richard P. 
Appelbaum. – 5th ed. – New York : W. W. Norton & Company, 2005. – 646 p. 

Книга поєднує оригінальність викладу 

матеріалу з аналізом основних проблем, що 

цікавлять соціологів сьогодні, охоплює основні 

перспективи соціології та основні відкриття 

сучасного американського дослідження. 

Посібник містить розділ «Governement, 

Political Power, and Social Movements». 



Lauer R. H. Social Problems and the Quality of  Life / Robert H. Lauer, Jeanette C. Lauer. – 9th ed. – New 
York : McGraw-Hill Higher Ed., 2004. – 431 p.  

Головним фокусом посібника є соціальні проблеми, 

які є несумісними із бажанням людей 

максимізувати якість свого життя, отримуючи 

такі речі як якісна освіта, свобода від страху 

злочинності, добре житло, значуща робота, 

здоров'я. Автори допомагають зрозуміти як ці 

проблеми впливають на якість життя та що їх 

спричиняє.  



Jentleson B. W. American Foreign Policy. The Dynamics of  Choice in the 21st Century : [textbook] / Bruce W. 
Jentleson. – 2nd ed. – New York : W. W. Norton & Company, 2004. – 693 p.  

В даному посібнику широко розглядаються питання, що 

стосуються американської зовнішньої політики. Брюс 

Джентлсон, як учений, практик і вчитель, блискуче 

поєднує теорію, історію та сучасні дебати щодо 

зовнішньополітичної стратегії та зовнішньої політики 

США. У результаті ми отримали друге видання, яке, 

на відміну від першого, містить оновлене та розширене 

висвітлення геополітики після холодної війни, 

глобалізації, етнічних конфліктів, глобальної 

демократизації та війни з тероризмом. 



У книзі подано інформацію щодо історії поліції 

починаючи з давніх часів. Автори допомагають 

краще зрозуміти професійну термінологію сучасної 

американської поліції, докладно розкривають суть 

та методи використання нових технологій, 

надають можливість набути навички, які 

необхідні для якісної роботи в поліції.  

 Champion D. H. (Sr.). Introduction to American Policing : [textbook] / D. H. Champion, M. K. Hooper. - 
New York : Glencoe/McGraw-Hill, 2003. – 653 p.  



Sodaro M. J. Comparative Politics. A Global Introduction : [textbook] / Michael J. Sodaro. – [1st ed.]. – New 
York : McGraw-Hill/Higher Ed., 2001. – 870 p. 

У даному посібнику розкрито широкий діапазон 

проблем порівняльної політології. Розглянуті 

концепції та аналітичні методи допомагають 

краще зрозуміти сьогоднішній складний світ, 

навчають читача самостійному мисленню. 



Patterson T. E. We the People: A Concise Introduction to American Politics : [textbook] / Thomas E. 
Patterson. – 3rd ed. – New York : McGraw-Hill/Higher Ed., 2000. – 525 p. 

 Книга складається з 17 глав та додатків, а саме: 

Декларації незалежності США, Конституції 

країни, глосарію та індексного покажчика. В 

стислому вигляді подано інформацію, що стосується 

американської політики та урядової діяльності. 

Кожна з глав містить висновки, а також рубрику 

«куточок читача», в якому пропонується список 

рекомендованої літератури та корисні посилання на 

тематичні вебсайти. 



Ця книга, що опублікована Державним 

департаментом США, чітко пояснює, що робить 

уряд США винятково американським. В ній 

розглянуто Конституцію США, поділ влади, 

концепцію «стримувань і противаг», а також 

пояснена децентралізована роль державних і 

місцевих органів влади. 

U. S. Government / [ред. Rosalie Targonski]. – [S. l.] : Office of  International Information Programs. United 
States Department of  State, 2000. – 126 p. 



«Human Rights Education...» – це комплексний ресурс для 

навчання, освіти та підвищення обізнаності в широкому 

спектрі прав, як формальних, так і неформальних. 

Різноманітна група учасників – досвідчених активістів, 

експертів у сфері освіти та представників кількох 

міжнародних урядових організацій – надає широкий вибір 

ідей і реальних підходів до планування та впровадження 

програм для ознайомлення людей з їх правами та 

основними свободами. Посібник був розроблений для 

педагогів, науковців, неурядових організацій та керівників 

фондів. 

Human Rights Education for the Twenty-First Century / ed.: George J. Andreopoulos, Richard Pierre Claude. 
– Philadelphia : University of  Pennsylvania Press, 1997. – 636 p.  



Мета цієї антології показати, основні соціальні процеси 

Америки, які відбувалися протягом XX століття. 

Книга містить такі розділи: Making a Living and a Life 

(1900-1930), Social Patterns on the American Scene (1910-

1930), The Great Depression (1930-1940), The Just War 

(1935-1945), The Crusade for Human Rights (1950-1970) 

та інші. Збірник містить статті, які побічно або 

напряму стосуються тем політики, уряду та права. 

American Perspectives : The United States in the Modern Age / ed.: Carl Bode. – Washington : Information 
Agency, 1992. – 343 p.  



Evans V. Career Paths: Law / Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith. – Newbury : Express Publishing, 
2012. – 39 p.  

«Career Paths: Law» – це, в першу чергу навчальний 

ресурс, який призначений для юристів, які мають на 

меті підвищити свій рівень розмовної англійської 

мови в професійній діяльності. Практикум 

містить такі теми як основні юридичні поняття, 

судові процеси, оподаткування та міжнародне право.  



Brown G. D. Professional English in Use. Law / Gillian D. Brown, Sally Rice. – Cambridge : Cambridge 
University Press, 2007. – 128 p. 

Містить 45 розділів, що охоплюють широкий 

спектр юридичної лексики. Теми практикуму 

включають корпоративне та комерційне право, 

відповідальність, право власності, трудове право, 

інформаційні технології, контактне право та 

інтелектуальну власність. У книзі також 

міститься загальна лексика, пов’язана з правовими 

системами та юридичними професіями, а також 

функціональна мова, яка потрібна юристам у 

повсякденній роботі. 



Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США : до 200-річчя Харк. 
нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна та 175-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 
/ Черноватий Л. М. [та ін.] ; за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова кн., 2006. – 399 с. 

Посібник призначений для перекладачів, 

викладачів, студентів вищих навчальних закладів 

зі спеціальності перекладач, а також фахівців, які 

прагнуть вдосконалити свої власні навички та 

вміння з перекладу. Посібник охоплює п'ять 

міжнародних конвенцій галузі прав людини і 

включає розділ Конституції України. 



Виставку підготувала  
бібліотекар  
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Кількість джерел: 17 


