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ВСТУП
Програму навчальної дисципліни «Зовнішньополітичні процеси в країнах Східної
Азії» складено відповідно до освітньо-професійної програми
«Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»
підготовки магістра
за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Основною метою навчального курсу «Зовнішньополітичні процеси в країнах
Східної Азії» є ознайомлення студентів-магістрів спеціалізації «Міжнародні відносини та
регіональні студії: сходознавство» з особливостями зовнішньополітичних процесів й
прийняття зовнішньополітичних рішень у країнах Далекого Сходу. Крім того, важливим
завданням курсу є вивчення місця держав регіону у побудові багатополярного світу.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
- формування наступних загальних компетентностей:
ЗК 1 – здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК 3 – здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у
практичній діяльності;
ЗК 5 – здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
ЗК 6 – вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
ЗК 11 – навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага різноманітності та
багатокультурності, здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).
- формування наступних фахових компетентностей:
ФК 1 – поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації міжнародних
відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової
політики;
ФК 2 – розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на міжнародні
відносини;
ФК 3 – здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних
контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному,
культурному та інформаційному;
ФК 9 – поглиблені знання про країни Сходу, розуміння сучасних політичних та
економічних процесів та взаємовідносини з Україною;
ФК 10 – розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних глобальних,
регіональних та локальних процесів.
1.3. Кількість кредитів ‒ 5.
1.4. Загальна кількість годин ‒ 150.
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни
обов’язкова
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
-й
Семестр
1-й
-й
Лекції
30 год.
год.
Практичні, семінарські заняття
15 год.
год.
Лабораторні заняття
‒
год.
Самостійна робота
105 год.
год.
Індивідуальні завдання
год.
1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти
повинні досягти наступних результатів:
ПРН 2. Розуміти сутність процесів глобалізації та вміти аналізувати їх плив на
міжнародні відносини; вміти розуміти та аналізувати значимі політичні й соціальноекономічні процеси, що відбуваються на сучасному Сході, та прогнозувати їх можливий
розвиток;
ПРН 10. Вміння збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації про
стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав;
ПРН 12. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та
ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем;
ПРН 15. Вміння здійснювати політичний огляд міжнародних подій та виявляти
проблеми в міжнародних відносинах;
ПРН 21. Вміння оцінювати міжнародні події, процеси в сфері міжнародного
співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних
системах;
ПРН 31. Отримання знань з новітньої історії країн Азії та Африки та вміння їх
втілювати в подальшу професійну діяльність;
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Вступ. Предмет і мета курсу. Основні особливості зовнішньополітичних
процесів на Сході. Поняття «зовнішньополітичні ресурси». Сучасні підходи до вивчення
зовнішньополітичних процесів. Країни Східної Азії у світовій політиці.
Джерела та література до курсу.
Тема 2. Зовнішньополітичні процеси у країнах Східної Азії в епоху
Середньовіччя. Концепція «Серединної держави». Традиційна китаєцентристська
система міжнародних відносин на Далекому Сході та її метаморфози. Особливості
традиційної китайської дипломатії. Зовнішньополітичні процеси у традиційному Китаї та
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Японії. Особливості японської дипломатії. Місце Кореї у складі далекосхідної
(конфуціанської) цивілізації.
Тема 3. Зовнішньополітичні процеси в країнах Східної Азії в ХIХ ‒ на початку
ХХ ст. Насильницьке «відкриття» країн Східної Азії для зовнішнього світу і
трансформація їхньої зовнішньої політики. «Опіумні» війни, Сіньхайська революція 1911‒
1913 рр. і зміни зовнішньополітичного курсу Китаю. Зовнішньополітичні процеси у
мейдзійській Японії. Перехід до «континентальної політики». Початок формування
імперії. Корея у пошуках зовнішньополітичного вибору наприкінці ХIХ ‒ на початку ХХ
ст.
Тема 4. Зовнішньополітичні процеси в країнах Східної Азії між двома
світовими війнами (1918‒1939 рр.). Країни Східної Азії в умовах формування
Версальсько-Вашингтонської
системи
міжнародних
відносин:
специфіка
зовнішньополітичних процесів. Китайська Республіка, Японія, Монголія: специфіка
зовнішньополітичного процесу у 20‒30-ті роки ХХ ст.
Тема 5. Зовнішньополітичні процеси в країнах Східної Азії в роки Другої
світової війни. Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на прийняття
зовнішньополітичних рішень у гомінданівському Китаї. Японія: спроби реалізації
концепції «Великої Східної Азії». Боротьба стратегій у правлячій верхівці. Геополітика
Ф. Коное. Крах Японської імперії. Монголія у фарватері зовнішньої політики СССР.
Дипломатія країн Східної Азії у роки Другої світової війни.
Тема 6. Особливості зовнішньополітичного процесу в країнах Східної Азії в
період «холодної війни» (друга половина 40-х ‒ 80-ті роки ХХ ст.). Геополітичний
ландшафт регіону після завершення Другої світової війни. Вплив внутрішніх і зовнішніх
факторів на зовнішньополітичні процеси в часи «холодної війни». Дипломатія країн
Східної Азії у роки «холодної війни».
Тема 7. Зовнішньополітичні процеси в країнах Східної Азії в умовах
формування постбіполярного світу. Зовнішньополітичні ресурси країн Східної Азії.
Вплив зовнішніх факторів на зовнішньополітичний процес. Вплив ідеологічної специфіки
сформованих політичних режимів. Національно-психологічні фактори у формуванні
зовнішньополітичного курсу. Особливості дипломатії східноазіатських країн. Правова
база зовнішньополітичного процесу (КНР, Японія, КНДР, РК, Монголія).
Тема 8. Сучасні зовнішньополітичні процеси в країнах Східної Азії.
Внутрішня специфіка зовнішньополітичного процесу в Китаї: екстраполяція
китайської ієрархічної моделі на увесь інший світ, моноцентризм влади, розуміння
управління як прерогативи верховної влади і партії тощо.
Специфіка прийняття зовнішньополітичних рішень в Японії: примат економічних
інтересів над політичними, менш виражена роль особистих елементів, міжвідомча
фрагментарність, досить тіньовий характер зовнішньополітичного процесу тощо.
Особливості зовнішньополітичного процесу держав Корейського півострова. Вплив
ідеологічної специфіки сформованих політичних режимів. Військово-політична складова.
Специфіка прийняття зовнішньополітичних рішень.
Зовнішньополітичні процеси у сучасній Монголії.
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3. Структура навчальної дисципліни
Найменування розділів і тем

Кількість годин
денна форма
п/с
лаб.
інд..
4
5
6

усього
2

л
3

Тема 1. Вступ.

12

2

‒

10

Тема 2. Зовнішньополітичні процеси у
країнах Східної Азії в епоху
Середньовіччя.

15

2

1

12

Тема 3. Зовнішньополітичні процеси в
країнах Східної Азії в ХIХ ‒ на початку
ХХ ст.

15

4

1

10

Тема 4. Зовнішньополітичні процеси в
країнах Східної Азії між двома
світовими війнами (1918‒1939 рр.).

17

5

2

10

Тема 5. Зовнішньополітичні процеси в
країнах Східної Азії в роки Другої
світової війни.

12

2

‒

10

Тема 6. Особливості зовнішньополітичного процесу в країнах Східної
Азії в період «холодної війни» (друга
половина 40-х ‒ 80-ті роки ХХ ст.).

19

5

4

10

Тема 7. Зовнішньополітичні процеси в
країнах Східної Азії в умовах
формування постбіполярного світу.

20

6

4

10

Тема 8. Сучасні зовнішньополітичні
процеси в країнах Східної Азії.

40

4

3

33

150

30

15

1

Усього годин

‒

с.р.
7

‒

105

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

1.

Зовнішньополітичні процеси у країнах Східної Азії в епоху
Середньовіччя та Нового часу

2

2.

Зовнішньополітичні процеси у країнах Східної Азії у першій половині
ХХ ст.

2

7

3

Особливості зовнішньо-політичного процесу в країнах Східної Азії в
період «холодної війни» (друга половина 40-х ‒ 80-ті роки ХХ ст.).
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4.

Зовнішньополітичні процеси в країнах Східної Азії в умовах
формування постбіполярного світу.

4

5.

Сучасні зовнішньополітичні процеси в країнах Східної Азії. Захист і
обговорення творчих завдань

3

Разом

15

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п

Види, зміст самостійної роботи

Кількість
годин

1.

Підготовка до семінарських занять, опрацювання додаткової
літератури за темами 1‒7

80

2.

Виконання творчого завдання з проблематики 8-ї теми курсу*

25

Разом

105

* Творче завдання складається із наукової доповіді за обраною (узгодженою з
викладачем) темою та мультимедійної презентації. Обсяг тексту наукової доповіді ‒ 6-7
сторінок (Times New Roman, розмір шрифту 14 з полуторним міжрядковим інтервалом).
Список використаних джерел повинен включати не менше 10 найменувань. Текст
повинен бути самостійним (практикується попередня вибіркова перевірка текстів
доповідей на академічну доброчесність).
При оцінюванні наукової доповіді враховуються: 1) ступінь розкриття теми, 2)
глибина опрацювання відповідних тематичних джерел інформації, 3) логічність викладу,
4) здатність робити висновки з проведеного дослідження, 5) володіння матеріалом.
Оцінка (до 3-х балів) дається кожному з вказаних елементів виконаної роботи
(максимальна загальна кількість балів ‒ 15).
Мультимедійна презентація має включати 8-10 самостійно підготовлених слайдів
(таблиці, діаграми, графіки, карти, колажі тощо), які візуалізують основні положення
наукової доповіді. Максимальна оцінка за презентацію ‒ 9 балів.
6. Індивідуальні завдання
не передбачено навчальним планом
7. Методи контролю
Поточний контроль здійснюється під час співбесіди на семінарських заняттях, тестування (на
платформі Сlassroom), перевірки виконання творчих завдань.
Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення залікової контрольної роботи.
Загальна кількість балів за успішне виконання контрольної роботи – 40. Час виконання – до 80 хвилин.
Завдання контрольної роботи передбачають розгорнуті відповіді на 2 теоретичних питання (15 балів за
кожне, в сумі 30 балів) і виконання тестових завдань (5 тестів по 2 бали кожний, в сумі 10 балів).
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У разі використання заборонених джерел на заліку студент на вимогу викладача залишає аудиторію та
одержує загальну нульову оцінку (0 балів).
У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі запровадження жорстких
карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною відвідування ЗВО) студентам надається можливість
скласти залік (завдання містить 2 теоретичних питання по 15 балів за кожне і 5 тестів по 2 бали кожний, в
сумі 40 балів) дистанційно на платформі Сlassroom в дистанційному курсі «Зовнішньополітичні процеси
в країнах Східної Азії», режим доступу:
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUzMjk0MDcwNzg1?hl=ru, код доступу v7teonv
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Поточний контроль самостійної роботи на
семінарських заняттях

Творче
завдання

Т. 1

Т. 2

Т. 3

Т. 4

Т. 5

6

6

12

12

24

Разом

60

Залік

Сума

40

100

Тема

Поточне тестування
(бали)

Виступ з доповіддю на
семінарському занятті
(максимальна кількість
балів)

Участь у дискусії
(максимальна кількість
балів)

Знання додаткової
літератури (максимальна
кількість балів)

Виступ з науковою
доповіддю
(максимальна кількість
балів)

Мультимедійна
презентація
(максимальна кількість
балів)

Загальна кількість балів

Критерії оцінювання
(поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання)

1

1

3

1

1

‒

‒

6

2

1

3

1

1

‒

‒

6

3

1 бал х 2
заняття =
2 бали

3 бали х 2
заняття =
6 балів

1 бал х 2
заняття =
2 бали

2

‒

‒

12

1 бал х 2
заняття =
2 бали

3 бали х 2
заняття =
6 балів

1 бал х 2
заняття =
2 бали

2

‒

‒

12

‒

‒

‒

‒

15

9

24

Разом

60

4

5
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Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної діяльності
протягом семестру

Оцінка
для дворівневої шкали оцінювання

90-100
зараховано

70-89
50-69

не зараховано

1-49
9. Рекомендована література
Основна література

1. Богатуров А. Д., Аверков В. В. История международных отношений. 1945-2008: Учеб.
пособие для студентов вузов. Москва: Аспект Пресс, 2010.
2. Васильев Л.С. История Востока: В 2-х т.: Учеб. по спец. «История». 3-е изд., испр. и доп.
Москва.: Высшая школа, 2003.
3. Внешнеполитический процесс в странах Востока / Ред. Д.В. Стрельцов. Москва: Аспект
пресс, 2011.
4. История Востока: В 6 т. – Т. 5: Восток в новейшее время: 1914–1945 гг. Москва: ИФ
«Восточная литература» РАН, 2006; Т. 6: Восток в новейший период (1945–2000
гг.). Москва: ИФ «Восточная литература» РАН, 2008.
5. История международных отношений: учебник для студентов вузов. В 3-х тт. / под ред.
А. В. Торкунова, М. М. Наринского. М. : Аспект-Пресс, 2012.
6. Міжнародні відносини та світова політика: підручник / кер. авт. кол. В. Ю.
Крушинський; за ред. В. А. Манжоли. Київ: Видавничо-поліграфічний центр
«Київський університет», 2010.
Допоміжна література
7. Актуальные проблемы глобализации: Круглый стол «МЭиМО» // Мировая экономика
и международные отношения. 1999. № 4. С.37-52; № 5. С.41-57.
8. Азия и Африка в современной мировой политике. Сборник статей. Москва: ИМЭМО
РАН, 2012.
9. Белокреницкий В. Я. Восток в международных отношениях и мировой
политике. Москва: Восточный университет, 2009.
10. Белокреницкий В. Я. Восток на рубеже веков ‒ некоторые итоги и перспективы
развития // Восток. 2001. № 5-6.
11. Белокреницкий В. Я. Восток через призму мировых демографических прогнозов (к
вопросу о геодемографии и геополитике будущего века) // Восток. 1999. №. 5. С.103115.
12. Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н., Шаумян Т.Л. Южная Азия в мировой
политике. Москва: Международные отношения, 2003.
13. Большая Восточная Азия: мировая политика и региональные трансформации / под ред.
А.Д. Воскресенского. Москва: МГИМО ‒- Университет, 2010.
14. Борисова А. «Зарубежные китайцы» // Азия и Африка сегодня. 2002. № 5. С. 28-32.
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15. Валиахметова Г.Н. Азия в мировой политике 21 века. Учебное пособие. Екатеринбург:
Изд-во Уральского университета, 2015. URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/35824
16. Валиахметова Г.Н. Исламский фактор в мировой политике. Курс лекций.
Екатеринбург:
Изд-во
Уральского
университета,
2013.
URL:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/27933
17. Воскресенский А.Д. Теоретико-прикладные аспекты регионального измерения
международных отношений // Современные международные отношения и мировая
политика / отв. ред. А.В. Торкунов. Москва: Просвещение, 2004. С. 494-500.
18. Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных
отношений / под ред. А.Д. Воскресенского. Москва : МГИМО, 2002.
19. Глобалистика. Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Гл.
ред.: И. И. Мазур, А. Н. Чумаков; Центр научных и прикладных программ «ДИАЛОГ».
Москва – Санкт-Петербург.‒ Нью-Йорк: «ЕЛИМА», «Питер». 2006. 1100 с.
20. Глобальні проблеми світового розвитку: Навч. посібник. Харків, 2015.
21. Головченко В.І. Китайська дипломатія: традиційні засади й сучасність // Актуальні
проблеми міжнародних відносин. Вип. 53, ч. ІІ. Київ: ІМВ, 2005.
22. История внешней политики Японии 1868–2018 гг. / А.Н.Панов, К.О.Саркисов,
Д.В.Стрельцов. Москва: Международные отношения, 2019.
23. История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. 2-е изд. Москва: Высш. школа, 2002.
24. История Кореи (Новое прочтение) / Под ред. А.В. Торкунова. Москва: МГИМО;
«РОСПЭН», 2003.
25. Ігнатьєв П.М. „Слон” і „дракон” в азіатській грі. Індо-китайські відносини на тлі
світових політичних процесів // Політика і час. 2006. № 6.
26. Китай в мировой политике. Москва: РОССПЭН, 2001.
27. Козицький А.М. Новітня історія Азії та Африки: Навч. посібник. Львів: Афіша, 2005.
28. Курбанов С.О. История Кореи: с древности до начала ХХІ в.─ СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2009.
29. Лебедева Н.Б. Большой Индийский океан и китайская стратегия «нить жемчуга» //
Азия и Африка сегодня. 2011. №9.
30. Ли Ги Бек. История Кореи: Новая трактовка. Москва, 2002.
31. Мак-Клейн Д.Л. От сёгуната Токугавы в ХХΙ век. Москва: АСТ: Астрель, 2006.
32. Марцун Є.В. Нова дипломатія Китаю // Політика і час. 2004. № 11.
33. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век: Учебник: В 3 ч. / Под ред. А.М.
Родригеса. Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
34. Подберезский И. В. Регион Юго-Восточной Азии как цивилизационная общность //
Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 4.
35. Пронь С.В. Китай: зовнішня політика і дипломатія у другій половині ХХ століття.
Миколаїв: «Іліон», 2012.
36. Рашковский Е. Б. Цивилизационный облик Китая: структуры, преемственность,
метаморфозы // Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 8.
37. Сафронова Е.И. Пекин и «Третий мир»: брак по расчету // Азия и Африка сегодня.
2012. №5.
38. Современные международные отношения /под ред. А. В. Торкунова, А. В. Мальгина.
Москва: Аспект Пресс, 2017.
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39. Страны
Востока:
социально-политические,
социально-экономические,
этноконфессиональные и социокультурные проблемы в контексте глобализации.
Памяти А.М. Петрова. Москва: ИВ РАН, Центр стратегической конъюнктуры, 2012.
40. Страны и регионы мира в мировой политике (в двух томах). Том 2: Азия и Африка.
Учебник /под ред. В. О. Печатнова и Д. В. Стрельцова). Москва: Аспект Пресс, 2019.
41. Стрельцов Д.В., Колдунова Е.В. Внешнеполитический процесс на Востоке: некоторые
подходы к методологии исследования // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 1
(10).
42. Традиционная дипломатия Востока. Курс лекций /под ред. А. Л. Емельянова. Москва:
МГИМО-Университет, 2014.
43. Тумаков А. И., Чижов А. П. Новейшая история стран Восточной Азии (1945‒2000 гг.):
Учебное пособие. Харьков: Штрих, 2001.
44. Шорт Ф. Мао Цзедун / Пер. с англ. Москва, 2005.
45. Ядерное оружие после «холодной войны» / Под ред. А Арбатова и В. Дворкина;
Москва: РОССПЭН, 2006.
46. Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. Москва: Экономика, 2003.
47. Япония в поисках новой глобальной роли /под ред. Д. В. Стрельцова. Москва: Наука ‒
Восточная литература, 2014.
48. Ярмоленко В. Суперечка навколо островів Сенкаку (Дяоюйдао): інтереси сторін і
перспективи розв'язання // Зовнішні справи. 2012. № 12.
10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
Институт востоковедения РАН. URL: http://www.ivran.ru
Институт Дальнего Востока РАН. URL: http://www.ifes-ras.ru/
Институт мировой экономики и международных отношений РАН. URL:
http://www.imemo.ru
Новое восточное обозрение. URL: http://ru.journal-neo.org/
Программа «Внешняя политика и безопасность» Московского центра Карнеги. URL:
http://www.carnegie.ru/ru/programs/6280.htm
Foreign Affairs http://www.foreignaffairs.org/
Foreign Policy. URL: http://www.foreignpolicy.com 19. Global Policy Journal. URL:
www.globalpolicyjournal.com
Journal of Eurasian Studies. URL: http://www.journals.elsevier.com/journal-of-eurasian-studies/
The WWW Virtual Library: International Affairs Resources. URL: http://www2.etown.edu/vl/
World Policy Institute. URL: http://www.worldpolicy.org/
Дистанційний курс: Тумаков О.І. Історія країн Азії і Африки: Навчально-методична
праця (сертифікат №60/2016 від 04.11.2016). Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. URL:
http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=606
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11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин
непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через
пандемію)
В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за
змішаною формою навчання, а саме:
– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom проводяться
всі лекційні заняття;
–
дистанційно
на
платформі
Moоdle
(dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=2367)
та
на
платформі
Сlassroom
(https://classroom.google.com/u/0/c/MTUzMjk0MDcwNzg1?hl=ru) проводяться практичні
(семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи;
– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться 10% практичних та
семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних
санітарних і протиепідемічних заходів.
Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких
карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання
надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти залік
дистанційно на платформі Сlassroom в дистанційному курсі «Зовнішньополітичні
процеси
в
країнах
Східної
Азії»,
режим
доступу:
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUzMjk0MDcwNzg1?hl=ru, код доступу v7teonv

