
ПОЛІТИКА КРАЇН ДАЛЕКОГО СХОДУ  

Мета курсу ̠  засвоєння студентами комплексу знань з сучасної зовнішньої 
та внутрішньої політики країн Далекого Сходу. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Політика країн Далекого Сходу» має 
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: міжнародні відносини та 
світова політика, країнознавство, зовнішня політика країн Азії, міжнародні 
відносини у Східній Азії тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: вміння збирати, аналізувати, систематизувати інформацію 

про зовнішньополітичні концепції або стратегії зовнішньої політики країн 

Далекого Сходу; економічну та військову могутність країн визначеного регіону, 
участі країн Далекого Сходу у міжнародних та регіональних організаціях. 

Програмні результати навчання: 
знати: методологічні підходи до вивчення курсу; особливості 

геополітичного становища країн Далекого Сходу; зовнішню та внутрішню 
політику країн Далекого Сходу; основні тенденції та проблеми у двосторонніх 
відносинах з найближчими сусідами, провідними країнами Сходу та світу; 

вміти: визначити характерні риси, властиві політичній, ідеологічній, 
економічній та іншим сферам країн Далекого Сходу; визначати рівень впливу 
країн Далекого Сходу на міжнародній арені (глобальний та регіональний рівень); 
визначати позицію країн Далекого Сходу щодо актуальних проблем розвитку 
міжнародних відносин;  

володіти: навичками джерельної критики, історичного аналізу, 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків; знаннями концептуальних засад 
зовнішньої політики країн Далекого Сходу; 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Сучасне геополітичне становище Китаю: концептуальні засади зовнішньої 

та внутрішньої політики. Економічний та військовий потенціал. Розвиток 
двосторонніх відносин Китаю з Російською Федерацією, Японією, США. 
Територіальні проблеми в Південно-Китайському морі. Зростання впливу КНР в 
регіоні ПСА, роль хуацяо в економічному розвитку країн ПСА. Перспективи 
розвитку КНР та стратегія зовнішньої політики КНР у XXI ст. Участь КНР у 
міжнародних та регіональних організаціях. 

Особливості політичного та економічного розвитку Японії після Другої 
Світової війни. Стратегічне співробітництво між Японією та СІІІА. Сучасний 
економічний та військовий потенціал Японії. Стратегія зовнішньої політики 
Японії в XXI ст. Розвиток двосторонніх відносин Японії та КНР. Участь Японії 
в шестисторонніх переговорах з проблеми розробки ядерної зброї в КНДР. 
Рівень впливу Японії в ПСА. Розвиток двосторонніх відносин між Японією та 



США наприкінці ХХ-на початку XXI ст. Територіальні проблеми у відносинах з 
Росією та Китаєм. 

Особливості політичного та економічного розвитку РК та КНДР. 
Економічний та військовий потенціал Північної та Південної Кореї – 
порівняльна характеристика. Визначення етапів у розвитку відносин між РК та 
КНДР. Сутність та наслідки проведення «політики залучення» (Кім Де Чжун) у 
відносинах між країнами. Розвиток взаємовідносин між країнами на початку 
XXI ст. Міжнародні виклики: розвиток ракетної та ядерної технологій. 
Проголошення Кореєю виходу з ДНЯЗ та загострення відносин між КНДР та 
США на початку XXI ст. Шестисторонні переговори з ядерної проблеми КНДР. 
Перспективи вирішення корейського питання (об’єднання Півночі та Півдня). 
Розвиток двосторонніх відносин між РФ, РК та КНДР. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
120 годин, у т.ч. – 40 годин аудиторних занять і 80 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: іспит. 


