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1. Навчальний контент: 
 

Тема 1. Витоки зовнішньої політики США 

  Особливості геополітичного положення та зовнішньої політики США 

наприкінці XVIII – у XIX ст. Територіальна експансія та дипломатична 

діяльність США у ХІХ ст. «Доктрина Монро» як ідеологічна основа 

міжнародної діяльності Вашингтону у ХІХ – на початку ХХ ст. Посилення 

економічної та політичної могутності Сполучених Штатів в останній третині  

ХІХ ст.  

 

  Тема 2. Трансформація зовнішньополітичного курсу США у першій 

половині ХХ ст. 

   Міжнародне становище на початку ХХ ст. Участь США у Першій 

Світовій війні. Дипломатична діяльність США у міжвоєнний період. Політика 

ізоляціонізму та її сутність. «Велика депресія» та її геоекономічні наслідки. 

США у Другій Світовій війні. Політичні та економічні наслідки Другої 

Світової війни для країн Європи та США.  

 

  Тема 3. Зовнішня політика США в період «холодної війни» 

  Формування післявоєнного біполярного світу та початок «холодної 

війни».  США та створення військово-політичного блоку НАТО. Зовнішня 

політика США в 1950-х – 1960-х рр. «Карибська криза» 1962 р. та її 

врегулювання. Локальні конфлікти як прояв глобального протистояння двох 

наддержав. Особливості зовнішньополітичного курсу США в 1970-х рр. 

Політка «розрядки» та проблема ядерного роззброєння. Загострення 

міжнародної ситуації наприкінці 1970-х – на початку 1980-х рр. та посилення 

конфронтації між СРСР та США в період президентства Р. Рейгана. Політка 

«перебудови» в СРСР завершення «холодної війни». Геополітичні 

трансформації наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. та їх міжнародні 

наслідки. 

  



Тема 4. Роль та місце США в постбіполярному світі 

   Трансформація зовнішньої політики США наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. Проблеми світового лідерства та формування нового світового 

порядку. Стратегія глобального домінування та її сутність.  

Тема 5. Європейська політика США 

 Особливості відносин США та країн Західної Європи в період "холодної 

війни". США та Європейський Союз: проблеми формування двосторонніх 

відносин в постбіполярний період. Американсько-німецькі стосунки 

наприкінці ХХ – у ХХІ ст.: проблеми та перспективи. Особливості 

американсько-британського партнерства. Франція та США: суперечності 

розвитку двосторонніх відносин. Трансформація відносин США та країн 

Центрально-Східної Європи.  

 Тема 6. Близькосхідний вектор зовнішньої політики США 

Країни арабського світу в системі зовнішньополітичних координат 

Сполучених Штатів Америки. США та Ізраїль: особливості стратегічного 

партнерства у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Арабо-ізраїльський 

конфлікт та зовнішньополітична позиція США. США – Іран:  суперечності 

розвитку двосторонніх відносин. Американсько-турецькі стосунки та їх 

трансформація у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Військово-політичні 

конфлікти на Близькому Сході та участь у них США. 

Тема 7. Політика США на Далекому Сході  

 Китай у зовнішньополітичній стратегії США. Американсько-японське 

стратегічне партнерство у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Південна 

Корея в системі зовнішньої політики США. КНДР - США: особливості та 

суперечності двосторонніх відносин у 1990-х – 2000-х рр. "Ядерна програма" 

Північної Кореї як фактор міжнародної напруги в ХХІ ст.   



Тема 8. США та країни пострадянського простору 

 Трансформація політики США на пострадянському просторі. 

Стратегічні цілі США в регіоні. США – Росія: партнерство та протистояння. 

Роль і місце України в сучасній глобальній стратегії США. США та країни 

Центральної Азії: особливості двосторонньої взаємодії. Закавказзя в системі 

зовнішньополітичних координат США. 

 

2. Плани практичних (семінарських) занять, самостійної роботи: 
 

Назва теми Кількість 

годин 

Тема 1. Витоки та принципи зовнішньої політики США 

 

1.  Геополітичні витоки зовнішньої політики США 

2.  «Доктрина Монро» як ідеологічна основа міжнародної діяльності 

Вашингтону у ХІХ – на початку ХХ ст. 

3.  Територіальна експансія та дипломатична діяльність США у ХІХ ст. – на 

початку ХХ ст. 

4.  Посилення економічної та політичної могутності Сполучених Штатів в 

останній третині ХІХ ст. 

5.  Система прийняття зовнішньополітичних рішень у Сполучених Штатах 

Америки: основні учасники процессу  

2 

Тема 2. «Трансформація зовнішньополітичного курсу США у першій половині 

ХХ ст.» 

1. Міжнародне становище на початку ХХ ст. 

2. США та їх участь у Першій Світовій війні 

3. Дипломатична діяльність США у міжвоєнний період. Політика 

ізоляціонізму та її сутність 

4. США у Другій Світовій війні 

5. Політичні та економічні наслідки Другої Світової війни для країн Європи та 

США 

2 



Тема 3, 4. «Звнішня політика США в період «холодної війни»»,  «Роль та 

місце США в постбіполярному світі» 

 

1. «Доктрина Трумена» та «План Маршала»: роль та місце в процесі 

економічної відбудови Західної Європи 

2. Зовнішня політика США в 1950-х – 1960-х рр. «Карибська криза» 1962 р. та 

її врегулювання 

3. Особливості зовнішньополітичного курсу  США в 1970-х рр. Політка 

«розрядки» та проблема ядерного роззброєння 

4. Загострення міжнародної ситуації наприкінці 1970-х – на початку 1980-х рр. 

та посилення конфронтації між СРСР та США в період президентства Р. 

Рейгана 

5. Політка «перебудови» в СРСР та завершення «холодної війни» 

6. Геополітичні трансформації наприкінці 1980-х  – на початку 1990-х рр. та їх 

міжнародні наслідки 

7. Трансформація зовнішньої політики США наприкінці ХХ – на початку ХХІ 

ст. 

3 

Тема 5. «Європейська політика США» 

1. США та їх роль в процесі формування об’єднаної Європи в повоєнний 

період 

2. Особливості трансатлантичного військово-політичного співробітництва в 

період «холодної війни» 

3. США та Європейське Економічне Співтовариство у 1970-х - 1980-х рр.: 

особливості взаємодії.  

4. США – ЄС: трансформація двосторонніх відносин  наприкінці ХХ – на 

початку  

ХХІ ст.  

5. США та країни ЄС: особливості двосторонньої взаємодії  на сучасному 

етапі:  

- американсько-британське спіробітництво та його специфіка; 

- США – ФРН: особливості двосторонньої взаємодії  на сучасному 

етапі; 

- суперечності розвитку американсько-французьких відносин. 

2 

Тема 6. «Близькосхідний вектор зовнішньої політики США» 

 

1. Країни арабського світу в системі зовнішньополітичних координат 

Сполучених Штатів Америки 

2. США та Ізраїль: особливості стратегічного партенрства у другій половині 

ХХ – на початку ХХІ ст. Арабо-ізраїльський конфлікт та 

зовнішньополітична позиція США 

3. США - Іран:  суперечності розвитку двосторонніх відносин  

4. Американсько-турецькі стосунки та їх трансформація у другій половині ХХ 

- на початку ХХІ ст.  

5. Військово-політичні конфлікти на Близькому Сході та участь у них США:        

- операція "Буря в пустелі" та її результати; 

 - військова операція збройних сил США  в Афганістані; 

 - війна в Іраку: причини, перебіг, наслідки. 

2 

Тема 7. «Політика США на Далекому Сході» 

 

1. Китай у зовнішньополітичній стратегії США 

2 



2. Американсько-японське стратегічне партнерство у другій половині ХХ – у 

ХХІ ст.  

3. Південна Корея в системі зовнішньої політики США  

4. КНДР – США: особливості та суперечності двосторонніх відносин у 1990-х 

– 2000-х рр. "Ядерна програма" Північної Кореї як фактор міжнародної 

напруги  у ХХІ ст. 

Тема 8. «США та країни пострадянського простору». 

1. Трансформація політики США на пострадянському просторі. Стратегічні 

цілі США в регіоні 

2. США – Росія: партнерство та протистояння  

3. Роль і місце України у сучасній глобальній стратегії США 

4. США та країни Центральної Азії: особливості двосторонньох взаємодії 

5. Закавказзя в системі зовнішньополітичних координат США 

 

2 

Разом  15 

 

 

 

3. Завдання для самостійної роботи: 
 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

 Очна 

форма 

Заочна 

форма 

Тема 1. Витоки зовнішньої політики США 

Завдання: поглибити знання з історії Сполучених Штатів Америки, з’ясувати 

особливості геополітичного положення та зовнішньої політики США 

наприкінці XVIII – у XIX ст. а також специфіку формування системи прийняття 

зовнішньополітичних рішень у Сполучених Штатах Америки. 

5 - 

Тема 2. Трансформація зовнішньополітичного курсу США у першій половині 
ХХ ст. 

Завдання: поглибити теоретичні знання з історії розвитку США у першій 

половині ХХ ст., визначити сутність політика ізоляціонізму у міжвоєний період, 

дослідити роль та місце Сполучених Штатів у Першій та Другій Світових 

війнах, з‘ясувати політичні та економічні наслідки Першої та Другої Світових 

воєн для країн Європи та США. 

5 - 



Тема 3. Зовнішня політика США в період «холодної війни».  

 

Завдання: поглибити знання з історії міжнародних відносин другої половини 

ХХ ст., дослідити процес трансформації зовнішньої політики Сполучених 

Штатів Америки в роки «холодної війни». 

8 - 

Тема 4. Роль та місце США в постбіполярному світі 

 

Завдання: ознайомитись зі змістом сучасних наукових підходів щодо ролі та 

місця Сполучених Штатів Америки в постбіполярний період, розглянути 

процес трансформації зовнішньої політики США наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. 

5 - 

Тема 5. Європейська політика США 

 

Завдання: проаналізувати особливості взаємодії США з Європейським Союзом, 

а також із провідними країнами Європи в 1990-х – 2000-х рр., дослідити 

характер трансатлантичного співробітництва в політичній, економічній та 

військовій сферах. Підготувати презентацію.  

5 - 

Тема 6. Близькосхідний вектор зовнішньої політики США 

Завдання: з’ясувати роль та місце країн арабського світу в системі 

зовнішньополітичних координат Сполучених Штатів Америки, проаналізувати 

особливості стратегічного партнерства США та Ізраїлю, дослідити характер 

американсько-турецької взаємодії, розкрити суперечливість розвитку стосунків 

США та Ірану в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

7 - 

Тема 7. Зовнішня політика США на Далекому Сході 

Завдання: дослідити роль та місце КНР у зовнішньополітичній стратегії США, 

проаналізувати специфіку американо-японського стратегічного партнерства у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., з’ясувати характер двосторонніх 

відносин США та Південної Кореї на сучасному етапі, розкрити суперечності 

стосунків КНДР – США в 1990-х – 2000-х рр.  

5 - 

Тема 8. США та країни пострадянського простору 

Завдання: дослідити процес трансформації зовнішньої політики США на 

пострадянському просторі, визначити стратегічні цілі США в регіоні, з’ясувати 

характер відносин Сполучених Штатів Америки з провідними державами 

пострадянського простору.  

5 - 

Разом  45  

 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Згідно з наказом № 0202-1/260 від «07» серпня 2020 р. лекції проводяться в онлайн 

режимі із застосуванням платформ для відеоконференцій: ZOOM, Skype. 25-30% часу лекції 

обов’язково резервується для запитань, дискусій, обговорення навчального матеріалу. 

Семінарські заняття можуть проходити в аудиторії (до 20 осіб), чи в дистанційний 

формі.  



Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на семінарських заняттях 

відповідно до контрольних цілей. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня 

підготовки студентів до виконання конкретної роботи. 

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає виставлення 

оцінок за всіма формами проведення занять:  

- контроль та оцінювання активності роботи студента під час лекційних та семінарських 

занять (групова дискусія);  

- контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу (у вигляді тестування); 

- контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та презентувати результати 

дослідницької роботи із застосуванням сучасних інформаційних технологій. 

Підсумковий контроль засвоєння розділів здійснюється по їх завершенню на основі 

проведення залікової роботи. Завданням контролю є оцінювання знань, умінь та 

практичних навичок студентів, набутих під час вивчення певного блоку тем. 

Структура залікової роботи: 2 теоретичних запитання. Максимальна кількість балів 

за відповідь на кожне запитання – 20 балів. 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти надається можливість скласти залікову роботу 

в тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин в Латинській Америці». 

 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Поточний контроль та самостійна робота Разом  Залік Сума 
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7-8 

Студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом; виявляє творчі 

здібності; здатен самостійно ставити та вирішувати завдання; самостійно 

знаходити та використовувати матеріал; вільно самостійно та аргументовано 
викладає його під час усних виступів та письмових відповідей; глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу; демонструє 
вміння самостійно робити висновки; студент активно працює протягом 

семінарського заняття; впевнено відповідає на додаткові запитання; відповідь 

обов’язково супроводжується інформативною презентацією. 

 
 

 

 
6 

Відповідь студента є правильною, обґрунтованою, логічною, містить аналіз і 
систематизацію; зроблені аргументовані висновки; студент активно працює 

протягом усього семінарського заняття; демонструє глибоке оволодіння 

лекційним матеріалом; здатний висловити власне ставлення до альтернативних 
міркувань з конкретної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано 



викладати матеріал, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу; студент активно працює протягом семінарського заняття; впевнено 
відповідає на додаткові запитання; відповідь супроводжується презентацією. 

 

 

 
5 

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом; обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей; розкриває зміст 

теоретичних питань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу; вміє 
знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити та розв’язувати завдання; 

самостійно оцінює життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо 

них; відповідь супроводжується презентацію; під час відповідей на додаткові 
запитання мають місце деякі неточності. 

 

 

4 

В цілому студент володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст, 

але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації; без 

використання необхідної літератури, допускаючи при цьому окремі суттєві 
неточності; студент припускається помилок, відповідаючи на додаткові питання; 

відповідь супроводжується презентацією, в оформленні якої присутні серйозні 

помилки. 

 
 

3 

Студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом; студент в цілому 
оволодів суттю питань з даної теми, втім, відсутні глибокий та всебічний аналіз 

представленого матеріалу, а також його обґрунтування та аргументація; дає 

неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні 
теоретичного матеріалу 

 

 

2 

Відповідь відтворює основні положення навчального матеріалу на рівні 

запам'ятовування без достатнього розуміння; фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає їх зміст під час усних виступів та 
письмових відповідей; недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому неточності; відповіді на запитання 

містять логічні та фактографічні помилки; відповідь не супроводжується 
презентацією 

 

1 

 

Студент демонструє фрагментарні знання; не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки; відповідь не супроводжується презентацією. 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 
оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 70 – 89 добре  

50 – 69 задовільно  

1– 49 незадовільно не зараховано 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Завдання семестрових письмових залікових робіт: 

 
1. Геополітичні фактори у зовнішній політиці США 

2. «Доктрина Монро» як ідеологічна основа міжнародної діяльності Вашингтону у ХІХ – на 

початку ХХ ст. 

3. Територіальна експансія та дипломатична діяльність США у ХІХ ст. – на початку ХХ ст. 

4. Посилення економічної та політичної могутності Сполучених Штатів в останній третині 

ХІХ ст. 

5. Система прийняття зовнішньополітичних рішень у Сполучених Штатах Америки: основні 

учасники процессу. 

6. США та їх участь у Першій Світовій війні 

7. Дипломатична діяльність США у міжвоєнний період. Політика ізоляціонізму та її сутність  

8. США у Другій Світовій війні 

9. «Доктрина Трумена» та «План Маршала»: роль та місце в процесі економічної відбудови 

Західної Європи 

10. Зовнішня політика США в 1950-х – 1960-х рр. «Карибська криза» 1962 р. та її врегулювання 

11. Особливості зовнішньополітичного курсу  США в 1970-х рр. Політка «розрядки» та 

12. проблема ядерного роззброєння 

13. Загострення міжнародної ситуації наприкінці 1970-х – на початку 1980-х рр. та посилення 

конфронтації між СРСР та США в період президентства Р. Рейгана 

14. Політка «перебудови» в СРСР та завершення «холодної війни» 

15. Геополітичні трансформації наприкінці 1980-х  – на початку 1990-х рр. та їх міжнародні 

наслідки 

16. Трансформація зовнішньої політики США наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

17. Проблеми світового лідерства та формування нового світового порядку наприкынцы ХХ ст. 

18. Національні інтереси та зовнішня політика Сполучених Штаатів Америки 

19. Еволюція регіональних пріоритетів у зовнішній політиці США. Зовнішня політика США за 

президентства Б. Клінтона 

20. Зовнішньополітична стратегія США за президентства Дж. Буша-молодшого 

21. Особливості зовнішньополітичного курсу США в період  президентства Б.Обами 

22. Основні вектори зовнішньої політики США в період президентства Д. Трампа 

23. Зовнішньополітична стратегія США в умовах глобального домінування 

24. США та їх роль в процесі формування об’єднаної Європи в повоєнний період 

25. Особливості трансатлантичного військово-політичного співробітництва в період «холодної 

війни» 

26. США та Європейське Економічне Співтовариство у 1970-х – 1980-х рр.: особливості 

взаємодії.  

27. США – ЄС: трансформація двосторонніх відносин  наприкінці ХХ – на початку  

ХХІ ст.  

28. США та країни ЄС: особливості двосторонніх стосунків на сучасному етапі. 

29. Американсько-британське спіробітництво та його специфіка. 

30. США – ФРН: особливості двосторонньої взаємодії 

31. Суперечності розвитку американсько-французьких відносин на сучасному етапі. 

32. Країни арабського світу в системі зовнішньополітичних координат Сполучених Штатів 

Америки 

33. США та Ізраїль: особливості стратегічного партенрства у другій половині ХХ – на початку 

ХХІ ст. Арабо-ізраїльський конфлікт та зовнішньополітична позиція США 

34. США – Іран:  суперечності розвитку двосторонніх відносин  

35. Американсько-турецькі стосунки та їх трансформація у другій половині ХХ – на початку 

ХХІ ст.  

36. Військово-політичні конфлікти на Близькому Сході та участь у них США 

37. Китай у зовнішньополітичній стратегії США 



38. Американсько-японське стратегічне партнерство у другій половині ХХ – у ХХІ ст.  

39. Південна Корея в системі зовнішньої політики США  

40. КНДР – США: суперечності двосторонніх відносин у 1990-х –  

2000-х рр.  

41. "Ядерна програма" Північної Кореї як фактор міжнародної напруги  у  

ХХІ ст.   

42. Принцип лідерства та домінування у міжнародній діяльності офіційного Вашингтону 

43. Внутрішні фактори у зовнішній політиці США. Риторика та реальна проблематика 

44. Традиція спадкоємності у зовнішній політиці США 

45. Повноваження президента у сфері зовнішньої політики США 

46. Взаємовідносини президента та конгресу в процесі формуванні зовнішньої політики США 

47. Система зовнішньополітичних інституцій США 

48. Рада національної безпеки США: функції, структура, повноваження 

49. Зовнішньополітичні відомства США 

50. Законодавча влада США: роль та місце у процесі формування зовнішньополітичних рішень 

країни 

51. Трансформація ролі конгресу у формуванні зовнішньої політики 

52. Інструменти впливу на виконавчу владу у питаннях зовнішньої політики  

53. Інституціональні та суб’єктивні фактори планування зовнішньої політики США 

54. Співвідношення внутрішніх та зовнішніх факторів у зовнішній політиці США 

55. Зовнішня політка США: ідеологічні засади 

56. Національна безпека та зовнішня політика США 

57. Еволюція зовнішньополітичної стратегії США 

58. Система пріоритетів та цілей американської зовнішньої політики 

59. Ресурси американської зовнішньої політики 

60. Суспільна думка та американська зовнішня політика 

61. Групи інтересів та зовнішня політика США 

62. Особистісний фактор у зовнішній політиці США 

63. Етнічний фактор у зовнішній політиці США 

64. Основні риси американської дипломатії 

65. Форми та методи дипломатії США 

66. Особливості американського стилю у переговорному процесі 

67. Світова гегемонія та збройні сили у міжнародній діяльності США 

68. Таємні операції в історії зовнішньої політики США. Законодавча основа і проблема 

контролю над таємними операціями 

69. Політика «м’якої сили» у зовнішній політиці США. Форми та методи політики м’якої сили  

70. Публічна дипломатія США 

71. Сучасна система міжнародних відносин в оцінках американських експертів 

72. Концепції глобального лідерства США 

73. Нові підходи до політики національної безпеки в США після подій 11 вересня 2001 р. 

74. Перспективи стратегії жорсткої гегемонії. «Доктрина попередження» 

75. НАФТА як інтеграційне об’єднання країни Північної Америки.  

76. Еволюція стратегії національної безпеки США після 2001 р.  

77. Роль США у подоланні світової фінансової кризи. 
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	2. Плани практичних (семінарських) занять, самостійної роботи:

