
 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ  
 
Мета курсу - дослідження провідних методологічних, концептуальних підходів 

зовнішньої політики країн Північної Америки, їхніх характерних рис та зовнішньополітичних 
пріоритетів протягом історії, з детальним розглядом специфіки еволюції змісту та принципів 
після закінчення «холодної війни»: у 1990-х роках – на початку ХХІ століття. Курс спрямований 
на формування уявлення про: Північноамериканський континент та його роль у міжнародних 
відносинах наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.; розвиток інтеграційних процесів у Північній 
Америці в умовах поступового зближення національних економік США, Канади, Мексики; 
з’ясування особливостей зовнішньополітичної діяльності США, Канади і Мексики у 
постбіполярну епоху, головних підходів до розв’язання ними глобальних проблем, формування 
нової системи міжнародних відносин, забезпечення регіональної та міжнародної безпеки. 
        Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Зовнішня політика країн Північної Америки» в 
структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Історія міжнародних 
відносин», «Міжнародні відносини та світова політика», «Країнознавство», «Міжнародні 
організації», «Регіональні підсистеми міжнародних відносин», «Зовнішня політика України». 
Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом «Аналіз зовнішньої 
політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність демонструвати знання характерних рис та пріоритетів діяльності 
північноамериканських країн на міжнародній арені; здатність демонструвати знання щодо 
особливостей геополітичного становища та формування національних інтересів США, Канади, 
Мексики;здатність демонструвати знання щодо стану розвитку взаємин України з США й 
Канадою, позиція України з актуальних питань сучасних міжнародних відносин; здатність 
аналізувати еволюцію, специфіку, динаміку, позиції та зовнішньополітичні пріоритетів країн 
Північної Америки на основі системного підходу, а також з урахуванням тих факторів, які 
впливають на зовнішню політику північноамериканських країн як суб’єктів міжнародних 
відносин.Програмні результати навчання:  

знати: провідні принципи, методи та особливості формування й реалізації зовнішньої 
політики країн Північної Америки; характерні риси та пріоритети діяльності країн Північної 
Америки на міжнародній арені; провідні концепції і доктрини в зовнішньополітичному курсі 
США та Канади; характер впливу зовнішньої політики США та Канади на загальні світові 
економічні та політичні процеси; концептуальні підходи США до ролі НАТО у сучасному світі; 
специфіку та характер участі Канади у миротворчих операціях та місіях під егідою ООН; стан 
розвитку взаємин України з США, Канадою та Мексикою та позиції цих країн з актуальних 
питань зовнішньої політики України; чинники та провідні етапи формування, розвитку та 
реалізації зовнішньої політики США, Канади, Мексики. 

уміти: аналізувати зовнішньополітичні та міжнародні події на різних стадіях міжнародних 
відносин, логічно й послідовно висвітлювати факти та події зовнішньої політики  країн  
зазначеного регіону; визначати місце США, Канади, Мексики у сучасних міжнародних 
відносинах; досліджувати витоки формування та основні етапи розвитку зовнішньої політики 
країн Північної Америки; визначити місце США та Канади у сучасних міжнародних відносинах; 
визначати характерні особливості розвитку США на світовій політичній арені до рівня провідних 
країн світу зі статусом світового лідеру в політичній, економічній та культурній сфері. 

володіти: навичками визначати місце та роль країн Північної Америки у сучасних 
міжнародних відносинах;  самостійно прогнозувати подальші напрями розвитку зовнішньої 
політики країн Північної Америки та їх вплив на міжнародні відносини; аналізувати 
зовнішньополітичні та міжнародні події на різних стадіях міжнародних відносин та позицію  
країн Північної Америки щодо них; застосовувати отримані історичні знання для осмислення 
сучасних проблем зовнішньої політики країн Північної Америки. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Концептуальні засади зовнішньої політики США та  трансформація пріоритетних 

напрямків зовнішньої політики США щодо регіонів світу як відповідь сучасним викликам 
та загрозам. Витоки, принципи, методи та особливості зовнішньої політики США. Геополітичні 
фактори у зовнішній політиці США. Особливості та концептуальні засади зовнішньої політики США 
у період «холодної війни» та в період формування нової багатополярної системи міжнародних 
відносин. Європейський та азіатсько-тихоокеанський вектори зовнішньої політики США у 



постбіполярний період та на сучасному етапі. Зовнішньополітична стратегія США щодо регіонів 
Близького й Середнього Сходу. Співпраця США та НАТО на сучасному етапі в контексті 
сучасних викликів та загроз. 
         Основні напрямки зовнішньої політики Канади та Мексики. Концептуальні основи 
зовнішньої політики Канади. Етапи становлення зовнішньої політики Канади: від домініону 
Британської імперії до незалежної держави-члена Британської Співдружності. Основні етапи 
зовнішньої політики Канади після Другої світової війни. Геополітичне положення Канади, його 
особливості. Канада та її зовнішня політика наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Пріоритетні 
напрямки зовнішньої політики Канади на сучасному етапі. Роль Канади в НАТО, ОБСЄ, ООН та 
миротворчих операціях. Особливості зовнішньої політики Мексики. Участь Мексики в розвитку 
інтеграційних процесів на латиноамериканському континенті. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, 
у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 60 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Судак Ірина Іванівна, канд.іст.наук,  доцент кафедри міжнародних 

відносин та туризму. 
 

 
 


