
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН АЗІЇ 
Мета курсу ˗ дослідження провідних методологічних, концептуальних 

підходів зовнішньої політики країн Азії, їхніх характерних рис та 
зовнішньополітичних пріоритетів протягом історії, засвоєння комплексу знань 
із сучасної зовнішньої політики провідних країн Азії; вивчення геополітичної 
ситуації в субрегіонах Східної, Південно-Східної, Південної, Центральної Азії; 
дослідження економічної та військової могутності провідних країн визначених 
субрегіонів. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Зовнішня політика країн Азії» 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 аналізувати основні тенденції зовнішньої 
політики країн Азії, визначати передумови та детермінанти її формування; 
здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у Азії; здатність 
застосовувати знання характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей 
та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав для 
розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем; знати основні тенденції 
зародження та розвитку міждержавних, етнічних та релігійних конфліктів в 
даному регіоні. 

Програмні результати навчання: 
знати: провідні принципи, методи та особливості формування й реалізації 

зовнішньої політики країн Азії; характерні риси та пріоритети діяльності країн 
Азії на міжнародній арені; провідні концепції і доктрини в 
зовнішньополітичному курсі КНР, Японії, Південної Кореї, Індії;  характер 
впливу зовнішньої політики КНР, Японії, Південної Кореї, Індії на загальні 
світові економічні та політичні процеси; концептуальні підходи КНР до ролі 
АСЕАН у сучасному світі; стан розвитку взаємин України з КНР, Японією, 
Південною Кореєю, Індією, В’єтнамом та Малайзією та позиції цих країн з 
актуальних питань зовнішньої політики України; позиції провідних країн Азії 
щодо актуальних проблем розвитку міжнародних відносин. 
        вміти: аналізувати зовнішньополітичні та міжнародні події на різних 
стадіях міжнародних відносин, логічно й послідовно висвітлювати факти та 
події зовнішньої політики  країн  зазначеного регіону; визначати місце КНР, 
Японії, Південної Кореї, Індії у сучасних міжнародних відносинах; дослідити 
витоки формування та основні етапи розвитку зовнішньої політики країн Азії; 
характеризувати сучасний економічний та військовий потенціал країн Азії; 
визначати особливості геополітичного становища провідних країн регіону. 

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

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 



            Зовнішня політика країн Східної Азії.  Зовнішня політика  КНР на 
сучасному етапі. Концепція багатополярного світу у зовнішній політиці КНР. 
Стратегія Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Проблема Тайваню у 
зовнішній політиці КНР. Сучасний Китай на шляху до світового лідерства. 
Україна – Китай: стан та перспективи розвитку відносин. Зовнішня політика 
Японії на сучасному етапі. 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.  Зовнішня політика Республіки Корея та КНДР на сучасному етапі.  
Особливості політичного та економічного розвитку РК та КНДР. Економічний 
та військовий потенціал Північної та Південної Кореї – порівняльна 
характеристика. Розвиток двосторонніх відносин між РФ, РК та КНДР. Країни 
Східної Азії та Європейський Союз: галузі співробітництва і протиріччя. 
Розвиток відносин країн Східної Азії та ЄС після холодної війни.  
          Зовнішня політика країн Південної та Південно-Східної Азії. Країни 
Південно-Східної Азії у сучасній системі міжнародних відносин. Особливості 
політичного та економічного розвитку країн ПСА наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. Територіальні проблеми у відносинах між країнами Південно-Східної 
Азії та КНР. Перспективи розвитку країн ПСА, стратегія зовнішньої політики 
провідних країн регіону. Зовнішня політика Республіки Індія. Проблеми 
територіальної цілісності Індії та їх розв’язання. Відносини Індії з США, 
Великою Британією, СРСР/Росією та Китаєм. Ядерна програма Індії. Відносини 
з Україною. Двосторонні відносин між Індією та Пакистаном. Кашмірське 
питання: історія та сучасний стан вирішення проблеми. Зовнішня політика 
Малайзії. Особливості зовнішньої політики Малайзії на сучасному етапі. 
Внутрішні чинники формування зовнішньої політики (політичний і соціально-
економічний розвиток країни, історичні та національні особливості, міжетнічні 
проблеми, боротьба з комуністичним партизанським рухом). Зовнішні чинники 
формування зовнішньої політики (роль «великих держав», еволюція системи 
безпеки й інтеграційні процеси а регіоні, прикордонні проблеми із сусідніми 
країнами, ісламський чинник і глобалізація.) Зовнішня політика Республіки 
Індонезії. Генеза зовнішньої політики Республіки Індонезія від моменту 
незалежності й до 2020 року. Зовнішня політика В’єтнаму, Філіппін. 
Особливості формування зовнішньої політики в малих країнах субрегіону 
Південно-Східної Азії.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 120 годин, у т.ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: залік. 
 
Викладач – Крупеня Ірина Миколаївна, кан.політ.наук; доцент 

кафедри міжнародних відносин та туризму.  
   
 


