
 ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ 
ПОЛІТИКИ США 

 
Мета курсу - дослідження особливостей трансформації 

зовнішньополітичної стратегії США у сучасній системі міжнародних відносин 
початку ХХІ ст., основних закономірностей формування зовнішньої стратегії 
США в її динамічному розвитку упродовж діяльності президентських 
адміністрацій Дж. Буша молодшого, Б. Обами і Д. Трампа; аналіз 
зовнішньополітичних стратегій США в їх тісному взаємозв’язку з 
внутрішніми та зовнішніми чинниками; специфіки спрямованості стратегії 
США при адміністраціях Дж. Буша-молодшого, Б. Обами і Д. Трампа з 
урахуванням нових викликів і загроз для міжнародного миру і безпеки; 
концептуального змісту, доктринальних засад та особливостей формування 
зовнішньої політики США; новітніх тенденцій зовнішньополітичної еволюції 
Білого дому в контексті ключових глобальних та регіональних викликів 
сучасності; внутрішньополітичних факторів трансформації міжнародної 
стратегії США; аналіз тенденцій і поточні фактів, які мають пріоритетне 
значення для розуміння можливих варіантів подальшого розвитку глобальної 
стратегії США щодо решти світу, включаючи Україну; аналіз реалізації 
національного інтересу США у різних регіонах світу, тощо. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як 
«Геополітика та геостратегія у сучасному світі», «Аналіз та прогнозування 
зовнішньої політики», «Стратегічне партнерство та асиметричні відносини» 
тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність демонструвати та застосовувати знання про 
природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, типи та види 
міжнародних акторів,  сучасні тенденції розвитку світової політики; здатність 
аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних контекстах, 
зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, 
культурному та інформаційному; здатність демонструвати та використовувати 
знання про природу та джерела зовнішньої політики держави, еволюцію 
підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, принципи 
організації системи зовнішньої політики та функціонування інститутів 
зовнішньої політики.  

Програмні результати навчання: 
знати: основні закономірності формування зовнішньої стратегії США в її 

динамічному розвитку упродовж діяльності президентських адміністрацій Дж. 
Буша молодшого, Б. Обами і Д. Трампа;  пріоритетні напрямки регіональної 
зовнішньої політики США за президентства Дж. Буша молодшого, Б. Обами і 
Д. Трампа, зокрема зміни акцентів у виборі основних об’єктів регіональної 
політики як найважливішої трансформації зовнішньополітичної стратегії 
США: трансатлантична взаємодія з країнами Західної Європи та ЄС, азійсько-
тихоокеанський регіон, включаючи Японію та Китай, регіон Близького Сходу, 
а також Російська Федерація та країни пострадянського простору; 



трансформації у стратегії щодо близькосхідного регіону як послаблення 
військової присутності та участі у затяжних малоперспективних, затратних 
конфліктах. 

уміти: аналізувати трансформацію американської міжнародної стратегії 
початку ХХІ ст.; визначати чинники впливу на перебіг суспільно-політичних і 
міжнародних явищ і процесів; аналізувати еволюцію зовнішньополітичних 
основ діяльності США та багатоаспектності її практичного втілення, 
закономірностей і відмінностей у формуванні та реалізації зовнішньої 
політики Сполучених Штатів за різних президентських адміністрацій;  
зовнішньополітичні та міжнародні події на різних стадіях міжнародних 
відносин та позицію США щодо них; виявляти причини перегляду 
зовнішньополітичної стратегії США щодо Російської Федерації і України; 
з’ясовувати особливості внутрішньополітичного впливу на формування 
зовнішніх стратегій Білого дому та відстеження внутрішньополітичних 
причин зміни міжнародної стратегії США за адміністрацій республіканської і 
демократичної партій; логічно й послідовно висвітлювати підходи та дії США 
в рамках здійснення зовнішньої політики; аналізувати національний інтерес 
США, який охоплює ряд найважливіших складових американського 
економічного процвітання, гарантії національної безпеки і реалізується через 
Стратегії національної безпеки та інші документи Білого Дому.  

володіти: навичками в прогнозуванні політичних, дипломатичних, 
безпекових, суспільних та інших ризиків у сфері міжнародних відносин та 
глобального розвитку; навичками збирати, обробляти та аналізувати значний 
обсяг інформації про стан міжнародних відносин, світової політики та 
зовнішньої політики держав; навичками аналізувати розстановки 
міжнародних пріоритетів та обрання зовнішньополітичних стратегій, які 
застосовуються адміністрацією Білого дому, тощо. 
          Зміст навчальної дисципліни: 

ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Еволюція 
стратегічних пріоритетів зовнішньої політики США на початку ХХІ ст. 
Загальнотеоретичні підходи і концепції зовнішньополітичної парадигми 
США. Доктринальні основи зовнішньої політики США на сучасному етапі. 

СТРАТЕГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО 
КУРСУ США ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА ДЖ. БУША – МОЛОДШОГО ТА Б. 
ОБАМИ. Стратегія боротьби з глобальним тероризмом Дж. Буша молодшого 
(2001–2009 рр.). Стратегія «м’якої сили» демократичної адміністрації 
Б.Обами. Внутрішньополітичні фактори зміни міжнародної діяльності США. 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США У 
СТРАТЕГІЇ Б. ОБАМИ ТА Д. ТРАМПА. Трансатлантична взаємодія у системі 
зовнішньополітичних пріоритетів США. Особливості зовнішньої політики 
США в азійсько-тихоокеанському регіоні. Близькосхідний вектор 
забезпечення американських зовнішньополітичних інтересів. Імперативи 
зовнішньополітичної стратегії США щодо Російської Федерації і України. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 65 
годин самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


