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

Назва теми 

Тема 1. Витоки та принципи зовнішньої політики США 

 

1.  Історичні 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.  Дипломатична служба в США та її специфіка 

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

 

1. Роль та місце Сполучених Штатів Америки в процесі економічної відбудови 

Західної Європи.  

2. Трансатлантичне військово-політичного співробітництво в період «холодної війни» 

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

врегулювання 

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

проблема ядерного роззброєння 

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

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

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

7. Трансформація зовнішньої політики США наприкінці ХХ – на початку  

ХХІ ст. 

Тема 5. «Роль та місце США в постбіполярному світі. Європейська політика США» 

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

міжнародні наслідки. Еволюція зовнішньої політики США наприкінці ХХ – на 

початку ХХІ ст. 

2. Роль та місце Сполучених Штатів Америки в умовах постбіполярного світу 

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

ст.  

4. США та країни ЄС: особливості двосторонньої взаємодії на сучасному етапі:  

- американо-британське стратегічне партнерство та його специфіка; 

- США – ФРН: особливості двосторонньої взаємодії на сучасному етапі; 

- суперечності розвитку американо-французьких відносин. 

5. Розвиток відносин Сполучених Штатів Америки з країнами Центрально-Східної 

Європи 

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 др. пол. ХХ – 

 в ХХІ ст.  

3. Американо-турецькі стосунки: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку 

4. США – Іран: трансформація двосторонніх відносин у др. пол. ХХ – в ХХІ ст. 

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

Тема 7. «Політика США на Далекому Сході» 

 

1. Китай у зовнішньополітичній стратегії США 

2. Американо-японське стратегічне партнерство в другій половині ХХ – у  

ХХІ ст.  

3. Південна Корея в системі зовнішньої політики США  

4. КНДР – США: суперечності двосторонніх відносин у 1990-х – 2000-х рр.  

Тема 8. «США та країни пострадянського простору». 

1. Трансформація політики США на пострадянському просторі 

2. США – Росія: партнерство та протистояння  

3. Закавказзя в системі зовнішньополітичних координат США 

4. США та країни Центральної Азії: особливості двосторонньої взаємодії 

 

 



Завдання для самостійної роботи: 

 

Види, зміст самостійної роботи 

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. 

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. 

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». 

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. 

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.  

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. 

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.  

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.  

 



3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і 

вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених навчальним 

планом, післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни  

 

Зразок тестів для поточного та підсумкового контролю 

1. США оголосили про вихід із «ядерної угоди» з Іраном в: 

1. 2015 р. 

2. 2016 р. 

3. 2018 р. 

4. 2020 р. 

 

2. «Концепція двох опор» була відображена в: 

1. «доктрині Трумена» 

2. «доктрині Ейзенхауера» 

3. «доктрині Ніксона» 

4. «доктрині Картера» 

 

 

Завдання для підсумкового контролю 

 

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.  

12. Політка «розрядки» та 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 наприкінці  

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. Особливості близькосхідної політики США в постбіполярний період  

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

початку ХХІ ст.  

35. Арабо-ізраїльський конфлікт та зовнішньополітична позиція США 

36. Трансформація американо-іранських відносин у роки «холодної війни» 

37. Двосторонні відносини США та Ірану в постбіполярний період 

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

початку ХХІ ст.  

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

40. Китай у зовнішньополітичній стратегії США 

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

42. Південна Корея в системі зовнішньополітичних координат США  

43. КНДР – США: суперечності двосторонніх відносин у 1990-х – 2000-х рр.  

44. «Ядерна програма» Північної Кореї як фактор міжнародної напруги в ХХІ ст.   

45. Традиція спадкоємності у зовнішній політиці США 

46. Повноваження президента у сфері зовнішньої політики США 

47. Взаємовідносини президента та Конгресу в процесі формуванні зовнішньої політики 

США 

48. Система зовнішньополітичних інституцій США 

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

50. Зовнішньополітичні відомства США 

51. Законодавча влада США: роль та місце в процесі формування зовнішньополітичних 

рішень країни 

52. Зовнішня політка США: ідеологічні засади 



53. Національна безпека та зовнішня політика США 

54. Система пріоритетів та цілей американської зовнішньої політики 

55. Суспільна думка та американська зовнішня політика 

56. Групи інтересів та зовнішня політика США 

57. Особистісний фактор у зовнішній політиці США 

58. Етнічний фактор у зовнішній політиці США 

59. Форми та методи дипломатії США 

60. Світова гегемонія та збройні сили у міжнародній діяльності США 

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

сили 

62. Публічна дипломатія США 

63. Концепції глобального лідерства США 

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

65. Перспективи стратегії жорсткої гегемонії. «Доктрина попередження» 

 

 

4. Завдання семестрових  заліків 

 

Структура залікової роботи містить 2 теоретичних запитання. Максимальна 

кількість балів за відповідь на кожне запитання – 20 балів. У разі використання 

заборонених джерел під час заліку студент на вимогу викладача залишає аудиторію та 

одержує загальну нульову оцінку. 

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 «Зовнішня 

політика США». 

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні  студії» 

Семестр: 6 

Форма навчання: денна 

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень): бакалавр 

Навчальна дисципліна: Зовнішня політика США 

 

Заліковий білет № 1 

 

1. Суперечності розвитку американсько-французьких відносин на сучасному етапі  

(20 балів) 

2. Китай у зовнішньополітичній стратегії США (20 балів) 

Затверджено на засіданні кафедри туристичного бізнесу та країнознавства  

протокол № 1 від «26» серпня 2021 року  

Зав. кафедрою ________ А.Ю. Парфіненко  Екзаменатор______М.Ю. Онацький 



 


