
Назва дисципліни  
«Китай та країни Східної Азії у світовій політиці»  

 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин і туристичного бізнесу для 

студентів-бакалаврів 4-го курсу навчання за спеціальністю 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.іст.н., доцент Тумаков Олександр Іванович (61022, 

Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, 

каб. 366; тел. +38 (057) 707-53-06, електронна адреса 

кафедри:turbiz@karazin.ua).  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивченню дисципліни сприятиме попереднє засвоєння 

знань і набуття навичок з іноземної (китайської) мови, 

політології, всесвітньої історії, теорії держави і права, 

географії, країнознавства, теорії міжнародних відносин. 

 

Опис 

Мета дисципліни:   Ознайомлення студентів із місцем і 

роллю держав Азії у світовій політиці, аналіз сучасних 

тенденцій у світовій політиці з урахуванням зростаючої 

ролі країн Сходу в міжнародних відносинах. Формування в 

студентів уявлення щодо “викликів” із якими стикаються 

країни Сходу в міжнородно-політичної, економічної, 

культурної і соціальної сферах. А також, систематизація 

теорії і практики зовнішньої політики Китаю задля 

комплексного уявлення щодо провідних тенденцій його 

міжнародної діяльності, дослідити трансформації  

зовнішньополітичного курсу країни. 

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення 

курсу студенти  розумітимуть характерні риси і етапи 

трансформації зовнішньої політики країн Сходу, зокрема 

Китаю, методи і мотиви зовнішньополітичної поведінки на 

світовій арені, знатимуть роль країн Сходу в сучасній 

міжнародній політиці, взаємовплив політичних, 

економічних, культурних процесів Сходу і Заходу. 

Вмітимуть аналізувати найбільш актуальні проблеми 

сучасних міжнародних відносин, тенденції розвитку країн 

Сходу в глобальному світовому контексті, порівнювати 

соціально-економічні і політичні процеси Заходу і Сходу. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

mailto:turbiz@karazin.ua


Заплановано 12  тем, які вивчаються протягом 90 годин, 

зокрема - 48 годин аудиторних занять (22 год. – лекції, 11 

год. – практичні заняття), 57- самостійної роботи.    

Тема № 1. Країни Сходу в світовій системі. 

Співробітництво України з країнами Сходу. 

Тема № 2. Традиційна китайська дипломатія. 

“Конфуціанська дипломатія”. Дипломатія Коутоу. 

Тема № 3. Країни Сходу в колоніальній політиці. 

Тема № 4. Країни Сходу в арені Другої світової війни. 

  Тема № 5.  Роль країн Сходу в міжнародних відносинах 

за часів “холодної війни”. 

Тема № 6. Концепція “країни третього світу” і 

азійський регіон. 

Тема № 7. США-Китай-Японія: перебудова 

міждержавних відносин 

  Тема № 8. Країни Сходу і ООН 

  Тема № 9.  АСЕАН у світовій політиці 

  Тема № 10.  Схід-Захід: особливості сучасних 

політичних процесів. 

  Тема № 11. Країни Сходу в сучасній економічній системі. 

КНР і глобалізований світ. 

  Тема № 12. Моделі розвитку сучасних країн Сходу. 

 Методи контролю результатів навчання: поточний 

контроль у формі опитування, тестування, оцінювання 

ступеня активності студентів та якості їх виступів та 

коментарів на практичних заняттях,оцінювання пісьмових 

відповідей на теоретичні питання проблемного характеру 

(контрольна робота), підсумковий контроль у формі 

екзамену.   

 

 Мова викладання. українська 

  

 


