
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПОЛІТОЛОГІЯ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Політологія 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології та 

соціокультурних технологій. 

Розробник(и) 

Король Сергій Миколайович, кандидат 

політичних наук, старший викладач кафедри 

психології, політології та соціокультурних 

технологій 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 6 

рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший 

цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій; 16 годин практичних занять), 118 

годин становить самостійна робота 

Технологія навчання 
Навчальна дисципліна реалізується в очній та 

заочній формах навчання 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни Необхідні знання зі шкільного курсу історії 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – формування у студентів наукових уявлень про владу, політичне 

життя, політичні процеси та політичної свідомості адекватної сучасним реаліям, відповідного типу 

політичної культури і поведінки. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Програма дисципліни складається із 8 тем, які передбачають ознайомлення студентів з 

предметом політології, еволюцією політичної думки, політичною владою, політичною системою 

суспільства, політичними партіями, роллю держави в політичному житті суспільства, політичними 

елітами та політичним лідерством, основними течіями сучасної ідейно-політичної думки. 

Вивчення дисципліни «Політологія» сприяє підвищенню політичної культури і політичної 

свідомості,  формування широкого кругозору щодо євроінтеграційної та міжнародної політики 

України. 

Тема 1. Предмет політології. Еволюція політичної думки. 

Предмет політології. Становлення політології як науки. Зв’язок з іншими науками. Двоїстий 

характер політології. Методи політології. Еволюція політичної думки. Політична думка 

Стародавнього світу. Політичні ідеї Середньовіччя, доби Відродження Нового часу. Розвиток 

української політичної думки.  

Тема 2. Політична влада. 

Політика як соціальне явище, наукова теорія і мистецтво. Місце і роль політичних відносин у 

системі суспільних відносин. Структура політичної науки. Місце політології в системі соціальних 

і гуманітарних наук. Об’єктивна необхідність, види і форми влади. Джерела влади. Специфіка 

політичної влади. Функції політичної  влади. Типи панування і типи політичної могутності. 

Ефективність політичної влади і фактори, що неї визначають. Легітимність влади. Шляхи 

легітимізації влади. 

Тема 3. Політична система суспільства. 

Політична система і її завдання  в суспільстві. Структура політичної  системи і взаємозв’язок її 

елементів. Типологія політичних систем. Політичні системи і політичні режими. Тоталітарні й 

авторитарні політичні системи. Їх спільні риси і характерні особливості. Посттоталітарні політичні 

системи. Реформаторські можливості авторитаризму. Ліберальна політична система і її 

особливості. Демократична політична система. Демократія як форма політичної самоорганізації 

суспільства. Ціннісні обґрунтування демократії. Система розподілу влади, стримування і противаг. 

Економічні і соціальні передумови демократії. Розмаїтість моделей сучасної демократії. 

Особливості переходу до демократії в посттоталітарних країнах. 

Тема 4. Політичні партії та їх роль в суспільстві.  

Політичні партії. Історичні форми партійних організацій. Функції політичних партій. Політичні 

партії як невід’ємна складова частина механізму сучасної демократії. Класифікація політичних 

партій. Кадрові і масові політичні партії. Виборчі системи. Особливості функціонування 

політичних партій у політичній системі конкретної країни. Громадсько-політичні об’єднання і 

рухи в політичній системі. Партійні системи. Однопартійна, двопартійна, багатопартійна системи. 

Особливості і тенденції розвитку партійних систем у сучасному світі. 

Тема 5. Роль держави в політичному житті суспільства. 

Держава як основний інститут реалізації влади. Основні теорії походження держави й історичних  

типів держав. Основні ознаки держави: територіальний імператив, суверенітет, монополія на 

легітимне насильство, абстрактність, загальність права і закону. Функції держави. Структура 

державного механізму.  

Форми правління і форми державного устрою. Співвідношення гілок влади в парламентській і 

президентській республіках. Правова держава, її основні інститути, принципи і цінності. 

Соціальна держава. Держава і громадянське суспільство. 

Тема 6. Політичні еліти та політичне лідерство 

Основні положення теорії еліт як напрямку політичної думки. Типологія політичних еліт. 

Завдання  політичної еліти в суспільстві.  

Політичне лідерство. Основні теорії лідерства. Об’єктивні і суб’єктивні характеристики лідерства. 

Функції політичного лідерства в суспільстві. Специфіка політичного лідерства в конкретних 

політичних системах  

Тема 7. Основні течії сучасної ідейно-політичної думки. 

Поняття політичної ідеології. Сутнісні характеристики політичної ідеології, її  складові елементи і 

структура. Основні завдання, призначення і функції ідеології в суспільстві. 



 

 

Історичні форми політичних ідеологій: лібералізм, консерватизм, комунізм, соціал-демократія. 

Основні ідеологічні концепції в  сучасному світі.  Їх основні принципи, установки і підходи до 

визначення суті політики, держави, його інститутів, проблем взаємини особистості, держави і 

суспільства, прав людини, волі, рівності, справедливості. Особливості сучасних ідеологічних 

процесів. 

Тема 8. Євроінтеграційна політика України: виклики та перспективи. Міжнародна 

політика. Геополітика. 

Курс України на європейську інтеграцію. Розвиток нормативно-правової бази. Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС.  Розвиток єврорегіонів Європейського Союзу та України. 

Міжнародне співробітництво регіонів. 

Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному житті суспільства. Сутність поняття 

та становлення і розвиток міжнародного права. Україна в міжнародних правових відносинах. 

Предмет і об'єкт геополітики. Основні підходи до геополітичного структурування світу. Закон 

дуалізму стихій Суші і Моря. Cухопутна та Морська могутність. Глобалістика. Глобальні 

проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН 1 
Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

РН 2 
Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

РН 3 

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника в умовах міжособистісної взаємодії. 

РН 4 

Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових 

завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості і вміння узгоджено 

працювати в аудиторії самостійно та під керівництвом викладача. 

РН 5 

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 

діяльності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття (ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Предмет політології. Еволюція політичної думки. 

Предмет політології. Становлення політології як науки. Зв’язок з іншими науками. Двоїстий 

характер політології. Методи політології. Еволюція політичної думки. Політична думка 

Стародавнього світу. Політичні ідеї Середньовіччя, доби Відродження Нового часу. Розвиток 

української політичної думки.  

ПЗ 1. Еволюція політичної думки. 

Еволюція політичної думки. Політична думка Стародавнього світу. Політичні ідеї Середньовіччя, 

доби Відродження Нового часу. Розвиток української політичної думки. 

Тема 2.  

Л. 2. Політична влада. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU


 

 

Політика як соціальне явище, наукова теорія і мистецтво. Місце і роль політичних відносин у 

системі суспільних відносин. Об’єктивна необхідність, види і форми влади. Джерела влади. 

Специфіка політичної влади. Функції політичної  влади. Типи панування і типи політичної 

могутності. Ефективність політичної влади і фактори, що неї визначають. Легітимність влади. 

Шляхи легітимізації влади. 

ПЗ 2. Політична влада. 

Об’єктивна необхідність, види і форми влади. Джерела влади. Специфіка політичної влади. 

Функції політичної  влади. Типи панування і типи політичної могутності. Ефективність політичної 

влади і фактори, що неї визначають. Легітимність влади. Шляхи легітимізації влади. 

Тема 3.  

Л. 3. Політична система суспільства. 

Політична система і її завдання  в суспільстві. Структура політичної  системи і взаємозв’язок її 

елементів. Типологія політичних систем. Політичні системи і політичні режими. Тоталітарні й 

авторитарні політичні системи. Їх спільні риси і характерні особливості. Посттоталітарні політичні 

системи. Реформаторські можливості авторитаризму. Ліберальна політична система і її 

особливості. Демократична політична система. 

ПЗ 3.  Політичні системи і політичні режими. 

Політичні системи і політичні режими. Тоталітарні й авторитарні політичні системи. Їх спільні 

риси і характерні особливості. Посттоталітарні політичні системи. Реформаторські можливості 

авторитаризму. Ліберальна політична система і її особливості.. 

Тема 4.  

Л 4. Політичні партії та їх роль в суспільстві.  

Політичні партії. Історичні форми партійних організацій. Функції політичних партій. Політичні 

партії як невід’ємна складова частина механізму сучасної демократії. Класифікація політичних 

партій. Кадрові і масові політичні партії. Виборчі системи.  

ПЗ 4. Політичні партії. 

Політичні партії як невід’ємна складова частина механізму сучасної демократії. Класифікація 

політичних партій. Кадрові і масові політичні партії. Виборчі системи.  

Тема 5.  

Л 5. Роль держави в політичному житті суспільства. 

Держава як основний інститут реалізації влади. Основні теорії походження держави й історичних  

типів держав. Основні ознаки держави. Функції держави. Структура державного механізму.  

ПЗ 5. Держава. 

Основні теорії походження держави й історичних  типів держав. Основні ознаки держави. Функції 

держави. Структура державного механізму. 

Тема 6.  

Л 6. Політичні еліти та лідерство.  

Основні положення теорії еліт. Типологія політичних еліт. Завдання  політичної еліти в 

суспільстві. Політичне лідерство. Основні теорії лідерства. Об’єктивні і суб’єктивні 

характеристики лідерства. Функції політичного лідерства в суспільстві. Специфіка політичного 

лідерства в конкретних політичних системах. 

ПЗ 6. Політичні еліти та лідерство.  

Поняття еліти. Елементи еліти. Основні положення теорії еліт як напрямку політичної думки. 

Типологія політичних еліт. Завдання  політичної еліти в суспільстві. Поняття політичне лідерство. 

Основні теорії лідерства. Об’єктивні і суб’єктивні характеристики лідерства. Функції політичного 

лідерства в суспільстві. Специфіка політичного лідерства в конкретних політичних системах. 

Тема 7.  

Л 7. Основні течії сучасної ідейно-політичної думки. 

Поняття політичної ідеології. Сутнісні характеристики політичної ідеології, її  складові елементи і 

структура. Основні завдання, призначення і функції ідеології в суспільстві. Історичні форми 

політичних ідеологій: лібералізм, консерватизм, комунізм, соціал-демократія. Основні ідеологічні 

концепції в  сучасному світі.  Особливості сучасних ідеологічних процесів. 



 

 

ПЗ 7. Сутнісні характеристики політичної ідеології. 

Основні завдання, призначення і функції ідеології в суспільстві. Історичні форми політичних 

ідеологій: лібералізм, консерватизм, комунізм, соціал-демократія. Основні ідеологічні концепції в  

сучасному світі.  Їх основні принципи, установки і підходи до визначення суті політики, держави, 

його інститутів, проблем взаємини особистості, держави і суспільства, прав людини, волі, рівності, 

справедливості. Особливості сучасних ідеологічних процесів. 

Тема 8.  

Л 8. Євроінтеграційна політика України: виклики та перспективи. 

Курс України на європейську інтеграцію. Розвиток нормативно-правової бази. Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС.  Розвиток єврорегіонів Європейського Союзу та України. 

Міжнародне співробітництво регіонів. 

ПЗ 8. Євроінтеграційна політика України. 

Розвиток нормативно-правової бази. Угода про асоціацію між Україною та ЄС.  Розвиток 

єврорегіонів Європейського Союзу та України. Міжнародне співробітництво регіонів. 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій з використанням опорного мультимедіа-конспекту. 

НД 2. Підготовка і виступ на практичних заняттях. 

НД 3. Індивідуальні завдання (підготовка презентацій) із використанням теоретичного матеріалу, 

представленого протягом всього лекційного курсу. 

 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. модульне навчання; 

МН4. мозковий штурм. 

Лекції та практичні заняття надають студентам матеріали з теоретичних основ та дають 

можливість здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. (ПРН 3). 

Дозволяють формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження (ПРН 6) та доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника в умовах міжособистісної взаємодії (ПРН 10). Ефективно виконувати різні ролі у 

команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості і 

вміння узгоджено працювати в аудиторії самостійно та під керівництвом викладача (ПРН 14). 

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності (ПРН 17). 

 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU


 

 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях, тестування, виконання 

завдань самостійної роботи, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

індивідуальних завдань, виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання, 

виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення та виконання 

навчальних проектів або презентацій). 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань (тестувань) (М1), 

перевірки індивідуально-дослідницького завдання (М2) та оцінки систематичності та активності 

роботи студента на лекційних та практичних заняттях (М3), оцінки виконання індивідуальних 

практичних завдань (М4). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, 

схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. Систематичність та активність роботи на заняттях– 48 балів; 

2. Тестування на аудиторних заняттях – 20 балів; 

3. Виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання – 20 балів; 

4. Виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення та виконання 

навчальних проектів або презентацій) – 12 балів. 

 

Форма підсумкового контролю – залік 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Навчальний процес потребує використання мультимедіа (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література:   

1. «Україна в світовій політиці»: конспект лекцій / укладачі: С.М. 

Король, М.С. Назаров, В.О. Дементов. – Суми: Сумський державний 

університет, 2018. – с. 140. 

2. Основи політології [Текст]: навч. посіб. / Н.Д. Світайло, А.М. 

Костенко, В.П. Павленко, Ю.В. Панченко. - Суми: СумДУ, 2014. - 

300 с. 

3. Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : підручник /                 В. 

Ф. Баранівський ; Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2016. - 235 с. 

4. Бойко О. Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. / Олександр 

Дмитрович Бойко. К.: Академвидав, 2010. – 432 с. (Серія "Альма-

матер"). 

5. Воронянський О.В. Політологія: підручник / [Воронянський О.В., 

Кулішенко Т.Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. 



 

 

Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 

179 с. 

6. Гелей С. Д. Політологія [Текст] : навчальний посібн. /              С. Д. 

Гелей, С. М. Рутар. - 9-те вид., переробл. і доп. - Львів : Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2015. - 370 с.   

Допоміжна література:  

1. Горбач Олександр, Демчишак Руслан Політологія: навчальний 

посібник. - Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2011.-264 с. 

2. Геффернен Майкл. Значення Європи. Географія та геополітика. 

/Пер. з англ. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 464 с. 

Брайсон В. Гендер и политика времени. Феминистская теория и 

современные дискуссии.- Пер. с англ. - К.: Центр учебной 

литературы, 2011. - 248 с. 

3. Бебик В. М. Політологія: наука інавчальна дисципліна: Підручник. 

– К.: Каравела, 2009. – 496 с.  

4. Куйбіда В. С. Транскордонне співробітництво та розвиток 

транскордонних кластерів / В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук,             В. В. 

Толкованов. – К. : Крамар, 2009. – 242 с. 

5. Кривчик Г. Г. Україна в міжнародних організаціях: навч. посіб. / Г. 

Г. Кривчик, С. М. Серьогін, В. Я. Шибко. - К.: АДЕФ-Україна, 2011.-

224 с. 

 

  


