
Назва дисципліни  Зовнішня політика США 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких пропонується 

вивчати цю дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 3 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

Онацький М.Ю., (61022, Харків, майдан Свободи, 6, 

північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. (057) 707-53-06. 

електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Країнознавство», 

«Політологія», «Політична історія світу», «Світова 

економіка» 

Опис 

Мета дисципліни 
Мета дисципліни – сформувати у студентів уявлення 

відносно особливостей формування та реалізації 

зовнішньополітичного курсу США 

 

Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

повинні засвоїти основні події та факти історії зовнішньої 

політики США, знати механізм формування та реалізації 

зовнішньої політики США, розуміти особливості 

зовнішньополітичної стратегії США на сучасному етапі, 

мати уявлення щодо місця та ролі  США в системі 

міжнародних відносин. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
Заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 90 годин з яких 

45 годин аудиторних занять (30 год. – лекції, 15 год. – 

семінарські заняття) та 45 годин самостійної підготовки.  

            

Розділ 1. Історія зовнішньої політики США 

Тема № 1. Витоки зовнішньої політики США (Лекцій – 

4 год. Сем. 2 год.)  

          Тема № 2. Трансформація зовнішньо-політичного 

курсу США у першій половині ХХ ст. (Лекцій – 4 год., Сем. – 

2 год.) 

          Тема № 3. Зовнішня політика США в період «холодної 

війни» (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

          Тема № 4. Роль та місце США в постбіполярному 

світі (Лекцій – 2 год., Сем. – 1 год.) 

 

Розділ 2. Регіональні пріоритети зовнішньої політки 

США 
           Тема № 5. Європейська політика США (Лекцій – 4 

год., Сем. – 2 год.)  

           Тема № 6. Близькосхідний вектор зовнішньої політики 

США (Лекцій – 4 год.,Сем. – 2 год.) 

           Тема № 7. Політика США на Далекому Сході (Лекцій 

– 4 год., Сем. – 2 год.).  



           Тема № 8. США та країни пострадянського 

простору. (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год. ) 

 

Методи контролю результатів навчання 
Поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях, а також передбачає виконання 

індивідуального завдання у вигляді планової контрольної 

роботи. Підсумковий контроль – у формі заліку. 

 

  Мова викладання українська 

 


