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вступ

Навчальна програма дисциплiни "Зовнiшня полiтика США" складена вiдповiдно до
освiтньо-науково.і. програми пiдготовки студентiв Р]эВ  спецiальностi 052 Полiтологiя.

Предметом вивчення  навчально.і. дисциплiни € еволюцiя зовнiшньо.і. полiтики США.
Мiсце навчально.і. дисциплiни в структурi освiтнього процесу.
Програма навчально.і. дисциплiни складасться з таких змiстових модулiв:

1.Зовнiшня полiтика США в 2 половинi 40-х -50-х рр. ХХ ст.
2. Зовнiшня полiтика США в 60-70 рр. ХХ ст.
3. Зовнiшня полiтика США в 2 пол. 80-х рр. ХХ -на початку ХХ1 ст.

Навчальна  дисциплiна  викладаеться  протягом  одного  семестру  на  першому  роцi
навчання.



1.Мета та завдання навчально.і. дисциплiни
Мета курсу «Зовнiшня полiтика США» - надати системний пiдхiд до

оцiнки  полiтики  США  з  моменту  складання  ново.і.  держави,  еволюцi.і.  ЗП
США з урахуванням як внутрiшнiх факторiв, так й пiд впливом регiональних
та глобальних процесiв на мiжнароднiй аренi.

В     завдання     курсу    входить    розгляд    особливостей     складання
зовнiшньополiтичних   завдань   пiвнiчноамерикансько.і.   держави,   розгляд
мiжнародних  чинникiв,  що  впливали  на  полiтику  США,  а  також  iдейно.і.
боротьби всерединi американських полiтичних елiт i3 зовнiшньополiтичних
питань,  про1рам  партiй,  дiяльностi  лоббi  в  США,  основних  проблем  та
досягненьЖра.і.ни на мiжнароднiй аренi.

Студенти вивчають основнi категорiальнi елементи iсторi.і.  й теорi.і. ЗП
та  мiжнародних  вiдносин,  набувають  навичок  з  сприйняття  та  наукового
аналiзу    свiтових    подiй    з    точки    зору    взасмодi.і.    внутрiшньо-     та
зовнiшньополiтичних  процесiв  за  участю  основних  акторiв  мiжнародних
вiдносин, поглиблюють сво€ розумiння спецiалiзацi.і..

Процес  вивчення  дисциплiни  спрямований  на  формування  елементiв  наступних
компетентностей:

а)    соцiально-особистностних   (КСО.06):    умiти    створювати   творчу
атмосферу  в  трудовому  колективi,   корегувати  цiлi  дiяльностi  з  метою
пiдвищення .і-і.  безпеки  та  ефективностi;  умiти  самостiйно  вдосконалювати
сво.і.  знання,  умiння,  особистiснi  i  професiйнi    якостi    для  забезпечення
ефективно.і. науково.і. дiяльностi ;

б)  загально-професiйних  (КЗП.06):  знати  основнi  етапи  формування
мiжнародних вiдносин та змiни геополiтичного балансу сил з урахуванням
необхiдностi   .і.х   використання   у   практичнiй   роботi   та  у  дослiдницькiй
дiяльностi.

У результатi вивчення даного курсу студент повинен
з11ати:     основнi    тенденцi.і.    ЗП    США;     загальнi    закономiрностi

формування  та розвитку  полiтичних  процесiв  у  взасмозв`язку  й  взасмодi.і.
провiдних  акторiв;  аналiз  основних  подiй  зовнiшньо.і.  полiтики  держави  з
точки зору мiжнародного чинника; вивчення основних теорiй та доктрин ЗП
на сучасному етапi; вивчення методiв та методик сучасно.і. науки;

вмiти:  оцiнювати сутнiсть ЗП США; характеризувати основнi течi.і. та
школи вивчення ЗП США; визначати основнi тенденцi.і. розвитку ЗП США;
порiвнювати  рiзнi  перiоди  ЗП  США;  формулювати  основнi  поняття  та
термiни  ЗП;  здiйснювати  самостiйний  аналiз  дiй  суб'€ктiв  ЗП;  привити
студентам  навички  аналiзу  й  порiвняльно-iсторичного  пiдходу  в  оцiнцi
рiзноманiтних джерел та лiтератури, включно матерiали 1нтернету; навчити•і.х пов'язувати теорiю та практику зовнiшньо.і. полiтики  США;  глобальнi  й

регiональнi процеси розвитку мiжнародних вiдносин; застосовувати знання
щодо  основних  чинникiв,  що  формували  ЗП  США,  в  сво.і.й  професiйнiй
дiяльностi;  орi€нтуватися  в  системi  сучасного  геополiтичного  балансу  сил;



використовувати   отриманi   знання   щодо   аналiзу   еволюцi.і.  ЗП   США   у
майбутнiй роботi.

1.  Змiст навчально1. дисциплiни

ЗМ1СТОВИй МОдУЛЬ 1.
Зовнiшня полiтика США в 2 половинi 40-х -50-х рр. ХХ ст.

Тема 1.   Пiдсумш друго.t свiтовб{ вiйнu. США як наддержава.
Вiйськово-полiтичнi  пiдсумки друго.і. свiтово.і. вiйни та змiна геополiтично.і.
ролi США у свiтовiй полiтицi. Економiчнi, полiтичнi, фiнансовi, вiйськовi та
iдеологiчнi аспекти перетворення США у наддержаву. Концептуальнi основи
формуванйя  зовнiшньополiтичного  курсу  США  у  пiсляво€ннi  роки.   Г.
Трумен,  дж.  Бiрнс.  Мiлiтаризацiя  зовнiшньо.і.  полiтики  США.   "Ядерний
фактор"  у  зовнiшнiй  полiтицi.  Курс  на  досягнення  абсолютно.і.  вiйськово.і.
переваги над СРСР. "План Баруха".

Тема 2.   Зовнiшня полiтuка США в початковий перiод "холоднЫ вiйни".
Участь  дипломатi.і.  США  в  пiдготовцi  мирних  договорів  з  союзниками
Нiмеччини. Проблема мирного врегулювання й позицiя США. Наростання
американо-радянсысих протирiч. Промова Черчiля в Фултонi (5 березня 1946
р.).   Вiдставка   Г.   Уоллеса.   "довга   телеграма"   дж.   Кеннана.   доктрина"стримування   комунiзму".   доповiдь   К.   Клiффорда   (вересень   1946   р.).

доктрина Трумена (лютий - березень  1947 р.). ПОлiтика США у Схiдному
Середземномор"і..   Захiдна  Свропа  у  зовнiшньополiтичнiй  стратегi.і.  США
друго.і. половини 40-х рокiв. План Маршалла. Полiтика США вiдносно кра.іОн
Схiдно.і.      €вропи.      Стратегiя      "глобально.і.      вiдповiдальностi"      США.
"Атлантизацiя" захiдно.і. Свропи та Нiмеччини.  "Блокова дипломатiя"  США®
Пакг  Рiо-де-Жанейро  (вересень   1947  р.).   Створення  НАТО.   Регiональнi
напрямки стратегi.і. "стримування". Полiтика США вiдносно Китаю.

Т±sрg_р 3.  _ Зовнiшня полirгшка США у 1950-i роки,_
Лiквiдацiя атомно.і. монополi.і. США. Меморандум СНБ-68. "Цiлi Сполучених
Штатiв та про1рами нацiонально.і. обороноздатностi". Загострення "холодно.і.
вiйни".  Територiальне  розширення  "холодно.і.  вiйни".  Втручання  США  в
громадянську вiйну в Коре.і.: мотиви й механiзм втягування. Корейська вiйна:
перiодизацiя  та  основнi  вiйськово-полiтичнi  подi.і..  Феномен  генерала  д.
Макартура - синдром "сильно.і. руки". "Корейське питання" у передвиборнiй
кампанi.і.    1952   року.    Полiтика   США   в    "корейському   питаннi"    при
адмiнiстрацi.і. д.  Ейзенхауера.  Пiдписання угоди про  перемир'я  в Коре.і. (27
липня 1953 року), Женевська конференцiя по Коре.і. (квiтень-червень 1954 р.).
Уроки та наслiдки корейсько.і. вiйни для зовнiшньо.і. полiтики США. Перегляд
зовнiшньополiтично.і.  стратегi.і.  США   при   республiканськiй   адмiнiстрацi.і..
доктрини  "звiльнення"  та  "масовано.і. вiдплати".  Створення  блоку  СЕАТО.
Iнтервенцiя в Гватемалi (лiто 1954 р.). Паризькi угоди по Захiднiй Нiмеччинi



(вересень  1954 р.). Послаблення мiжнародно.і. напруги в серединi 50-х рокiв.
Женевська нарада голiв урядiв США, СРСР, Англi.і. та Францi.і. (липень  1955
р.).   "дух  Женеви".   Вiзит  М.   С.   Хрущова  до   США  (вересень   1959  р.).
Американська дипломатiя в перiод "суецько.і. кризи" подiй в Угорщинi (осiнь
1956 р.).  "доктрина Ейзенхауера". Полiтика "доброго партнерства" стосовно
краШіШ  Латинсько.і.  Америки.  1нцидент  з  лiтаком-розвiдником  У-2  (травень

960 р.).

ЗМ1СТОВИй МОдУЛЬ 2.
ЗовIIiшня полiтика США в 60-70 рр. ХХ ст.

Ё:::#зм#МЁ==:Ё:::i#Эё"Lй":mп€раiУL#iz:С#"#|:Ё#:::Ё:.ннед:
боротьба старих догм та нових iдей.  "Стратегiя Рауена".  Полiтика США в
1ндокита.і.. "Сою3 заради про1ресу". Полiтика США щодо революцiйно.і. Куби.
Вторгнення  до  затоки  Кочiнос.   Свропейська  полiтика  США.   Нiмецька
проблема  i  позицiя  США.  Вiденська  зустрiч  Кеннедi  й  Хрущова  (червень
1961    р.).    "Великий   проект"    створення    "атлантичного   спiвтовариства".
Карибська криза (жовтень  1962 р.): причини, уроки й наслiдки. Вироблення
ново.і. зовнiшньополiтично.і. стратегi.і. США. док'грини "гнучкого реагування"
та  "наведення  мостiв",  стратегiя  "диференцiйованого  пiдходу".  Промова
Кеннедi  в Американському унiверситетi  (10  червня  1963  р.).  Московський
договiр  про  заборону ядерних випробувань у трьох  середовищах (серпень
1963 р.).

Тема 5.   Вiйна_у В'стнамi i зовнiшня полiтика адмiнiстраиi.t Л. джонсона.
Поворот     зовнiшньополiтично.і.     стратегi.і.     США     в     бiк     глобального
iнтервеIIцiонiзму.   Нарощування   елементiв   сили   у   зовнiшнiй   полiтицi
Вашингтону.    Практичне    втiлення    доктрин     "наведення    мостiв"     та
"диферсIщiйованого  пiдходу".  "доктрина  Т.  Манна".  Iдейно-полiтична  й
дипломатична пiдготовка iнтервенцi.і. в 1ндокита.і..  "Тонкiнська революцiя"  -
ставка  11а  пряме  збройне  втручання  у  В'стнамi.  Ескалацiя  бойових  дiй  та
основнi вiйськово-полiтичнi подi.і. в'стнамсько.і. вiйни (1965-1968 роки). Криза
американсько.і. полiтики у В'€тнамi. Зростання антивоснних настро.і.в у США.
Мiжнародне   спiвтовариство  про  полiтику  США  у  В'стнамi.  Радянсько-
америкаIIськi  вiдносини.  Переговори Л.  Косигiна та Л.  джонсона.  договiр
про   нсрозповсюдження   ядерно.і.   збро.і..   "Шестиденна   вiйна"   i   позицiя
американсько.і.   дипломатi.і..    Зовнiшньополiтичнi    аспекти    президентсько.і.
кампанi.і.   1968   р.   Початок   роботи   чотирьохсторонньо.і.   конференцi.і.   по
В'стнаму (листопад 1968 р.).

Тема  6.       Зо_внiшня  полiтика  Р.  Нiксона  та  Г.  Кiссiнджера.  Розрядкш
м4412!±±шродно.{напругизiСI1lА±
Криза  глобалiзму.  "Великi  дебати"  у  США  з  питань  зовнiшньо.і.  полiтики.
Виробле1шя адмiнiстрацiсю Р. Нiксона ново.і. зовнiшньополiтично.і. стратегi.і..



Наростання    реалiстичних    тенденцiй    у    зовнiшнiй     полiтицi     США.
Зовнiшньополiтичне послання Конгресу  18 лютого  1970 року.  "Атлантична
солiдарнiсть".   "доктрина  Нiксона".  Близький  Схiд  у  зовнiшнiй  полiтицi
адмiнiстрацi.і.    Р.     Нiксона.     "Човникова    дипломатiя"     Г.     Кiссiнджера.
Нормалiзацiя вiдносин з Кита€м.  Радикальна перебудова вiдносин з СРСР.
Розрядка  у  радянсько-американських  вiдносинах.  Радянсько-американськi
зустрiчi на вищому рiвнi. Комплекс домовленостей мiж Радянським Союзом
та США у полiтичнiй, економiчнiй та гуманiтарнiй галузях. Участь США у
Загальносвропейському  процесi.   дипломатiя   США   в   перiод   пiдготовки
СБС€.   Останнiй  етап  вiйни  у  В'стнамi.  Паризькi  угоди  по  В'€тнаму  i
виведення американських вiйськ з 1ндокитаю. Арабо-iзра.і.льська вiйна 1973 р.
i позицiя США.  "Уотергейт" i вiдставка Р. Нiксона. Особливостi зовнiшньо.і.
полiтики  Радмiнiстрацi.і.   дж.   Форда.   Гальмування   розрядки.   "Комiтет   з
iснуючо.і. безпеки" .

Тема 7.   Зовнiшньополiтична дiяльнiсть президента дж. Картера.
Боротьба розрядочно.і.   та   антирозрядочно.і.   тенденцiй   в   американськiй
зовнiшньополiтичнiй думцi та дипломатi.і.. Активiзацiя вiйськово-полiтичних
зв'язкiв з НАТО i Японi€ю. Посилення впливу на держави, що розвиваються.
Кампапiя  за  "моральне  лiдерство"  США  у  свiтi  та  "захист  прав  людини".
Президентська  директива  №  18.  Створення  "сил  швидкого  розгортання"о
Радянсыtо-американськi    переговори    з    вiйськово-полiтичних    проблемо
договiр ОСВ-2 (червень 1979 р.). Кемп-девiдськi угоди. Криза у вiдносинах
США  з  1раном.  Проблема  американських  заручникiв.  Полiтика  США  в
Африцi та Латинськiй Америцi. Переговори про статус Панамського каналу.
Реакцiя  США  на  подi.і.  в  Афганiстанi.  Посилення  напруги  у  вiдносинах  з
СРСР.  Рiшення  Ради  НАТО  (грудень  1979  р.)  про  розмiщення  в  Захiднiй
Свропi   ракет   середньо.і.  дальностi.   Заморожування  ратифiкацi.і.  договору
ОСВ-2. Ввсдення санкцiй стосовно СРСР. "доктрина Картера".

ЗМIСТОВИй МОдУЛЬ 3.
ЗовIIilllня полiтика США в 2 пол. 80-х рр. ХХ -на початку ХХ1 ст®

Тема 8.    Зовнiшня полiтика lэеспvблiканськ:uх адмiнiстраиiй Р. Рейгана та
дж. J`)уш
Зовнiшньополiтичнi    установки    адмiнiстрацi.і.    Р.    Рейгана.    Перехiд    до
конфронтщiйно-силових методiв у зовнiшнiй полiтицi.  "Холодна вiйна"п2.
ЗбройIIi  акцi.і.  в  Гренадi,  Лiванi  та  Лiвi.і..  Новий  етап  гонки  озброснь.  СО1.
Антивоснпий  (антиядерний) рух  80-х рокiв:  причини та характер.  Змiни у
зовнiпшьогюлiтичному курсi США у другiй половинi 80-х рокiв. Радянсько-
америкапськi  вiдносини.  Зустрiчi  на  вищому  рiвнi.  Угода  з  РСд  -  РМд.
договiр пгtо скорочення СНО. €вропа у зовнiшньополiтичнiй стратегi.і. США
у    другiй    половинi    80-х    рокiв.    Роль    американсько.і.    дипломатi.і.    у
загатп,носпропейському процесi та об'сднаннi Нiмеччини. США i "оксамитовi
револтоцi.і"  в  Схiднiй  €вропi.  Зниження  рiвня  вiйськового  протистояння  в



Свропi.  Полiтика  США  в  регiональних  конфлiктах  (Афганiстан,  Намiбiя,
арабо-iзра.і.льський конфлiкт, Перська затока).  "Буря в пустелi". Особливостi
зовнiшпьо.і. полiтики адмiнiстрацi.і. дж. Буша. "Новий свiтовий порядок".

Тема 9.   Зовнiшня полiтика США при адмiнiсгпр_q_щi:t У. Клiнтона.
Змiна геополiтично.і. ролi США наприкiнцi 80-х - на початку 90-х рокiв. США
як  сдина  наддержава.  Закiнчення  "холодно.і. вiйни":  уроки  та наслiдки  для
зовнiшньо.і. полiтики й дипломатi.і. США. Американська зовнiшньополiтична
думка про мiсце та роль США в свiтi пiсля "холодно.і. вiйни". Основнi цiлi та
прiорите" зовнiшньо.і. полiтики США у 90-i роки.  "доктрина розширення"
(доктрина  Клiнтона).  Основнi  регiональнi  напрямки  сучасно.і.  зовнiшньо.і.
полiтики США: Свропа (свроатлантичне партнерство i НАТО); АТР (Китай,
Японiя);  1}лизький Схiд (Сгипет, 1зра.1Ль,  палестинська проблема);  Пiвденна
Азiя  (Тпдiя,  Пакистан);  новi  незалежнi  держави  колишнього  СРСР  (СНд,
Росiя, Укра.і.на); Латинська Америка; Африка®

Тща 10._ Полiтuка США на пострадянському просторi. Амерuка_но-росiйс.ь2і±i
вiдносііни.
Полi'гп ка США щодо СРСР на останньому етапi його iснування. "дворiвнева
дипломатiя"   США.   дискусiя   у   ВашинIтонськiй   адмiнiстрацi.і.   стосовно
пiдхоііiв  до   ситуацi.і.  в  СРСР.   дипломатичне   визнання   США  колишнiх
радяпс`1,ких  республiк.  Основнi  регiональнi  напрямки  полiтики  США  на
постр:і,тіяпському   просторi:   Молдова,   Бiлорусь,   кра.і.ни   Балтi.і.,   кавказькi
держ11lэи,   кра.1.ни   СереднЬо.1.   та   ЦенТРальнО.1.   АЗi.1..   ПОЛiТичнi,   еКОНОмiЧНi,
вiйсы«tl3о-стратегiчнi,    iдеологiчнi    аспекти    американсько.і.    регiонально.і.
полiті7ки.   Концептуальнi   основи   полiтики   США   на   пострадянському
прос"рi.  Еволюцiя  американо-росiйських  вiдносин  у  90-тi  роки.  Основнi
проб""и двостороннiх вiдносин США -Росiя на сучасному етапi.

Темtl ] ] .   Полiтика США шодо незстежно=t Укрd{ни.
Адмi і I iстрщiя дж. Буша i "укра.і.нське питання" -в перiод дезiнтеграцi.і. СРСР.
дипті tt№" Iчне визнання Укра.і.ни Сполученими Штатами. "Ядерна проблема"
i    амсрпкано-укра.і.нськi    вiдносини    у    1992-1993    роках.    Поворот    до
багатос'і`t>ропнього   спiвробiтництва   в   американо-укра.і.нських   вiдносинах
(1994-1996  роки).  Мiсце  Укра.і.ни  в  регiональнiй  полiтицi  США.  1нтереси
Укра.і.т1и      i      американська      стратегiя      розширення      свроатлантичного
спiвтіtвt`рIтства.   Полiтичне,   економiчне,   вiйськове,   гуманiтарне,   космiчне
спiврttбiтIтицтво США й Укра.і.ни. Роль укра.і.нсько.і. американсько.і. спiльноти
у   фt`рму13аIIнi   двостороннiх   вiдносин.   дiяльнiсть   комiсi.і.   Кучма   -   Гор."Стрmсгi[пIе   партнерство"   мiж   Вашинггоном   та   Ки€вом.   Черга   денна
двостороIп Iix вiдносин на сучасному етапi.
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