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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Зовнішня політика США» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини та регіональні студії» 

підготовки бакалавра спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії». 

 

1. Опис навчальної дисципліни  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої 

освіти цілісного уявлення про національні інтереси офіційного Вашингтону у різних 

регіонах світу, про механізми їх реалізації із застосуванням наявних ресурсів. Його 

призначення полягає в тому, щоб навчити студентів орієнтуватися в тенденціях сучасних 

процесів, пов’язаних із реалізацією американської зовнішньої політики і допомогти їм 

усвідомити рушійні чинники, що впливають на політичну та економічну діяльність США 

на світовій арені.  

1.2. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти (слухачі) 

ознайомляться з актуальними проблемами американської зовнішньої політики, 

характерними рисами зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності 

офіційного Вашингтону, особливостями геополітичного середовища та формування 

національних інтересів США, а також національних інтересів їх основних партнерів. Курс 

окреслює особливості зовнішньополітичної діяльності США, її основних факторів та 

механізмів реалізації, співробітництво на регіональному та глобальному рівнях із 

країнами Об'єднаної Європи, пострадянського простору, Східної Азії, Південної та 

Південно-Східної Азії, Близького Сходу, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Значна 

увага приділена проблемним питанням, що мають вирішальний характер при розвиткові 

українсько-американського співробітництва. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає: 

-формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» та професійної діяльності за фахом. 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

- формування наступних спеціальних (фахових) компетентностей: 

СК2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема політичному, 

безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному. 

СК4. Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої політики держави. 

СК8. Розуміння характеристик розвитку країн та регіонів світу, особливостей та 

закономірностей глобальних та міжнародних інтеграційних процесів, включаючи 

процеси європейської та євроатлантичної інтеграції. 

1.3. Кількість кредитів – 3 

1.4. Загальна кількість годин – 90 

 



1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й - 

Семестр 

6-й - 

Лекції 

30 год. -  

Семінарські заняття 

15 год.  - 

Лабораторні заняття 

 год.  - 

Самостійна робота 

45 год. - 

в тому числі індивідуальні завдання  

-  

 

1.6. Заплановані результати навчання. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

вищої освіти програмних результатів навчання відповідно до ОПП:  

Програмні результати навчання: 

 

РН1. Демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо природи, еволюції, стану 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також про 

природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників 

міжнародних відносин. 

РН3. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів 

на глобальному, регіональному та локальному рівнях. 

РН5. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних 

джерела інформації про міжнародні та 8 зовнішньополітичні події та процеси. 

РН7. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав. 

РН9. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням 

наукових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів. 

РН12. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики 

України та інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із 

дотриманням норм та правил їх оформлення. 

РН18. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої 

політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору. 



 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Розділ 1. Історія зовнішньої політики США 

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 в ХІХ – на 

початку ХХ ст. Посилення економічної та політичної могутності Сполучених Штатів в 

останній третині  ХІХ ст.  

 

  Тема 2. Трансформація зовнішньополітичного курсу США  

в першій половині ХХ ст. 

   Міжнародне становище на початку ХХ ст. Участь США в Першій Світовій війні. 

Дипломатична діяльність США у міжвоєнний період. Політика ізоляціонізму та її 

сутність. «Велика депресія» та її геоекономічні наслідки. США в 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 та 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. 

 

Розділ 2. Регіональні пріоритети зовнішньої політки США  

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 розвитку. 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 в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

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

 

Тема 7. Зовнішня політика США на Далекому Сході  

 Китай у зовнішньополітичній стратегії США. Американо-японське стратегічне 

партнерство в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Південна Корея в системі 

зовнішньої політики США. КНДР – США: суперечності розвитку 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 зовнішньої політики США на пострадянському просторі. 

Стратегічні цілі США в регіоні. Роль і місце України в сучасній глобальній стратегії 

США. Розвиток американо-білоруських відносин у постбіполярний період. США та 

країни Центральної Азії: особливості двосторонньої взаємодії. Закавказзя в системі 

зовнішньополітичних координат США. 

 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб. інд. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Історія зовнішньої політики США 

Тема 1. Витоки 

зовнішньої політики 

США 

 

11 

 

 

4 

 

 

2 

 

   

5 
 

 

 

 

    

 

Тема 2. 

Трансформація 

зовнішньополітичного 

курсу США в першій 

половині ХХ ст. 

 

 

11 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

   

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Тема 3. Зовнішня 

політика США в 

період «холодної 

війни» 

 

14 

 

4 

 

2 

   

8 
      

Тема 4. Роль та місце             



США в 

постбіполярному світі 

8 2 1 5 

Всього за розділом 1 44 14  7   23        

Розділ 2. Регіональні пріоритети зовнішньої політки США  

Тема 5. Європейська 

політика США 

 

11 

 

4 

 

 2  

   

5 
      

Тема 6. 

Близькосхідний 

вектор зовнішньої 

політики США 

 

 

13 

 

 

4 

 

   

2 

   

 

7 

      

Тема 7.  Зовнішня 

політика США на 

Далекому Сході. 

 

11 

 

4 

 

2 

   

5 
      

Тема 8. США та 

країни 

пострадянського 

простору 

 

 

11 

 

 

4 

 

 

2 

   

 

5 

      

Всього за розділом 2 46 16  8   22       

Усього годин 90 30 15   45       

 

4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин  

1 Тема 1. Витоки зовнішньої політики США 2 

2 Тема 2. Трансформація зовнішньополітичного курсу США у першій половині  

ХХ ст. 

2 

3 Тема 3,  Зовнішня політика США в період «холодної війни» 2 

4 Тема 4. Роль та місце США в постбіполярному світі 1 

5 Тема 5. Європейська політика США 2 

6 Тема 6. Близькосхідний вектор зовнішньої політики США 2 

7 Тема 7. Зовнішня політика США на Далекому Сході 2 

8 Тема 8. США та країни пострадянського простору 2 

 Разом 15 

 

5. 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 в першій половині 

ХХ ст. 

 

5 - 



Завдання: поглибити теоретичні знання з історії розвитку США в першій 

половині ХХ ст., визначити сутність політика ізоляціонізму в 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. 

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 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  

 

 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

не передбачені навчальним планом дисципліни 



7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під методом навчання розуміється спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності 

викладача, направленої на досягнення мети вивчення дисципліни, рішення завдань 

виховання і розвитку студента в процесі навчання. Тобто,  це – взаємодія між викладачем і 

студентами, під час якої відбувається передача та засвоєння знань, умінь і навичок від 

викладача до студента, а також самостійної та індивідуальної роботи студента. 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) семінарські 

заняття, в) самостійна робота студентів, г) консультації. 

На основі підходу за джерелами знань розмежовують три групи методів навчання: 

словесні, наочні, практичні. 

До словесних відносяться: лекцію, розповідь; пояснення; бесіду, яку за місцем у 

навчальному процесі, розрізняють на вступну, поточну й підсумкову. 

Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації, ілюстрації та 

спостережень. Ці методи можуть застосовуватись як прийоми реалізації вимог інших 

методів. 

Практичні методи навчання (завдання, реферати, доповіді) спрямовані на досягнення 

завершального етапу процесу пізнання. Вони сприяють формуванню вмінь і навичок, 

логічному завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретної теми, розділу. 

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв´язанні практичних 

завдань та сприяє закріпленню знань, отриманих на лекції. 

За характером логіки пізнання в навчальному процесі природно використовуються 

методи, відповідні логіці. Це – аналіз, синтез, індукція, дедукція. Вони можуть діяти й у 

певному взаємозв´язку. 

Залежно від рівня розумової активності студентів виділяють такі методи навчання: 

проблемний виклад (проблемно-інформаційний), частково-пошуковий, дослідницький. 

 Самостійна робота студента є невід’ємною складовою освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі, в процесі якої заплановані завдання виконуються студентом під 

методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна 

робота студента є основним засобом засвоєння ним навчального матеріалу в час, вільний 

від обов’язкових навчальних занять. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

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 матеріалу; 

- 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. 



Залік складається в тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в 

дистанційному курсі «Зовнішня політика США». Залікова робота включає 40 тестових 

завдань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна оцінка, яку 

здобувач вищої освіти має можливість отримати за результатами залікової роботи, складає 

40 балів. 

 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Поточний контроль та самостійна робота Разом  Залік Сума 

 

60 

 

40 

 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 

7 7 7 7 8 8 8 8 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми розділів 

При вивченні кожної теми проводиться поточний контроль у формі усного 

опитування та виступів студентів. На практичному занятті студент може отримати від 1 

до 7 балів за теми № 1–7 та від 1 до 8 балів за теми № 5–8. Максимально студент може 

отримати 60 балів. Залік – оцінюється в 40 балів. Відповідно, максимальна кількість 

набраних балів по вивченню дисципліни складає 100 балів. 

 

Усний 

виступ та 

виконання 

письмового 

завдання, 

тестування, 

оцінювання 

 

Критерії оцінювання 

 

 

 

 

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 джерела 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 
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навчальної діяльності протягом 

семестру 

Оцінка 
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90 – 100 
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Вип. 1 (44/45). С.33 – 36.  
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вимір. Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки. 2015. № 9. С.1 – 15. URL: 
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12. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ В УМОВАХ ДІЇ ОБСТАВИН 

НЕПОБОРНОЇ СИЛИ  

В умовах дії форс-мажорних обмежень освітній процес в університеті здійснюється 

відповідно до наказів/ розпоряджень ректора/ проректора або за змішаною формою навчання  або 

повністю дистанційно в синхронному режимі. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання надається 

можливість скласти залік в тестовій формі дистанційно на платформі  

Moodle в дистанційному курсі «Зовнішня політика США», режим доступу: 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=2628 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19884/49%20Kondratyuk.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19884/49%20Kondratyuk.pdf?sequence=1
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